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WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (ST). 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

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. 

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. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 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, pieców przemysłowych  

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

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. 

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 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 
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urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

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. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

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. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

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. 

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.). 

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. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

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. 

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. 

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. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

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. 

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. 

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. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

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. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
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Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

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. 

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 ST. 

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. 

 Dokumentacja projektowa, ST 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 ST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4 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. 

1.5.5 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. 

1.5.6 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. 

1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 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. 

1.5.8 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 budowie. 
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 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9 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. 

 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) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 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 ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST  

w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 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 

wywiezione 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. 
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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  

i 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 ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, 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, ST 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 ST 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 materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST 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 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 
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4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 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. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-

tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-

mentacji projektowej i w ST, 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, ST. 

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   

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 ST. 
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 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  

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 ST, 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. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 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 wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
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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: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

5. 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 ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

[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, 

· 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. 
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  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. 

[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 ST. 

[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. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

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. 

[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 przedstawiane 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 ST, 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 ST 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 lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

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 ST. 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 ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

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, ST 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 na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 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 ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
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oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

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. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. 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 wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót(końcowy) 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 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 ST 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. 
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 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 bezpie-

czeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 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. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 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 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

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

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie 

placu budowy. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

 

1.1. Określenia podstawowe 

 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 

która powinna zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.). 

 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

ds

d
s
p

p
I 

 
gdzie: 

      pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

      pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 

(Mg/m3). 

 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
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10

60

d

d
U 

 
gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej: 

–  dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

–  kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

–  książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, 

–  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót, 

–  polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

–  projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

– Zamawiającego, 

– sporządzoną przez Wykonawcę. 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowią część 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 rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 
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 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.4 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 Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, 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. 

1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 

użytku. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
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 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 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. 

1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.4.9 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 budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 

ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

 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. 
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2 MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 

władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 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 źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 

szczegółowych 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. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w dokumentach umowy. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 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 wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 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 on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 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 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

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 materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 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 Inspektora nadzoru 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. 

4.2 Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania 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 ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 

krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 

10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 

cm i – 3 cm. 

 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, 

a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3 Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1) część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) bhp, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

d) 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, 

e) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 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 ponosi 

Wykonawca. 

6.1.3 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. 

6.1.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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. 

6.1.5 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. 

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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 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 wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi 

ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

6.1.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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, 

 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, 
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 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. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[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. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[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 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 

wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

1) Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
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5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

 

2) Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

3) Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm 

lub +1 cm. 

4) Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

5) Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6) Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 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 podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST 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 lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

 W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 

obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 

transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w 

tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy 

obliczaniu objętości na  jednostkach transportowych. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami ST. 
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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. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 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 na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

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 ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. 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 wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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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. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 

nadzoru i wprowadzeniem 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. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 19 

[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 108 poz. 953). 

[3] 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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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 

i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem rusztowań, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

1.4 Określenia podstawowe,definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 

Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa). 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 

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. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.2 Składniki mieszanki betonowej 

1) Cement  

 Wymagania i badania 
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 . Do wykonania betonów klasy C20/C25 i C16/20 oraz C12/15 powinien być stosowany 

cement portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania 

PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-

1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 

kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 

twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść 

w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 Magazynowanie: 

–  cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 

na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 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 betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2) Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 

grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 6 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 

w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-

EN 933-10:2002. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego 

dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury 

roboczej betonu. 

3) Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

4) Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.3 Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-

1:2003, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 

przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-

EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

 Dozowanie składników 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

 Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

 Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 

(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 

skrzyniowych ani wywrotek. 

 Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki 

na odległość nie większą niż 10 m. 

 Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego parametry należy określić w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu  

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy 

na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i 

wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane 

zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

•Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 

zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 

4.3 Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu 

w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.4 Ogólne zasady transportu masy betonowej 

 Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość 

gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

 Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
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– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

4.5 Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 

warunków: 

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° 

przy transporcie w dół 

– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy     

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 

materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty 

deskowań i rusztowań. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-

1:2003 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.3 Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 
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– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 

2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 

cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 

betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 

zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 
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Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. 

C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35 st. C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 

dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7 Rusztowania 

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego 

przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 

Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 

geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką 

konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki 

robocze rusztowań. 

Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, 

unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji 

należy ustalić według PN-B-06251. 
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5.8 Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Zfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

6.2 Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 

mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 

– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
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Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 

z normą PN-EN 206-1:2003. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 

po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 

PN-EN 206-1:2003. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 

inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 

 
 Rodzaj 

badania 

Metoda badania 

według 

Termin lub częstość 

badania 

SKŁADNIKI 

BETONU 

1) Badanie cementu 

czasu wiązania 

stałość objętości 

obecności grudek 

wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3:2006 

j.w. 

PN-EN 196-6:1997 

PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 

 

2) Badanie kruszywa 

składu ziarnowego 

kształtu ziaren 

zawartości pyłów 

zawartości zanieczyszczeń 

wilgotności 

 

PN-EN 933-1:2000 

PN-EN 933-3:1999 

PN-EN 933-9:2001 

PN-EN 933-7:2000 

PN-EN 1097-6:2002 

 

j.w. 

 

3) Badanie wody 

 

PN-EN 1008-1:2004 

 

Przy rozpoczęciu robót 

i w przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-EN 480 i Aprobata 

Techniczna 

 

MIESZANKA 

BETONOWA 

 

Urabialność 

 

PN-EN 206-1:2003 

 

Przy rozpoczęciu robót 

 

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu  
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  recepty i 2 razy  

na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza j.w. j.w. 

BETON 

 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

 

j.w. 

 

Po ustaleniu recepty 

i po wykonaniu każdej 

partii betonu 

2) Wytrzymałość 

na ściskanie  

– badania nieniszczące 

 

PN-B-06261 

 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość 

 

PN-EN 206-1:2003 

 

Po ustaleniu recepty, 

3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji 

i raz na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność j.w. 

 

j.w. 

 

5) Przepuszczalność wody j.w. 

 

j.w. 

 

 

 

 

6.3 Kontrola deskowań i rusztowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 

zgodnie z: 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 

być: 

– klasy drewna i jego wady (sęki) 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych 

w projekcie technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 

– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 

– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

– łączniki i złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

– efektywność stężeń, 

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich 

budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 

deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 

7 OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 
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7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). 

Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji 

projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 

cm2. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 

specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego 

odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

f) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 

betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 

dokonać oceny wizualnej. 
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Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej 

i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 

żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania 

ogólne”, pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty 

ryczałtowe uwzględniają: 

a) przygotowanie stanowiska roboczego, 

b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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c) obsługę sprzętu, 

d) montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

e) przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz 

z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

f) wykonanie przerw dylatacyjnych, 

g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

h) demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

i) oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urządzeń, 

j) wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

k) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 

próbek. 

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych. 

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie. 

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności 

i odtwarzalności. 

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu 

ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. – 

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych. 

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. – 

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości 

muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
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PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. – 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-EN 480-1:2006(u)  – jw. – 

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie 

czasu wiązania. 

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 

podczerwieni. 

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 

umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12:2006(u)  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – 

Oznaczanie liczby odbicia. 

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 

zastąpienia) 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 

parametry. 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 

10.2 Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późn. zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 

240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych 

na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 

b) montażem zbrojenia, 

c) kontrolą jakości robót i materiałów. 

 Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 

szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 

obiektów. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

1) Stal zbrojeniowa 

 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-

84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
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– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

 Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

2) Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

3) Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 

wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 

lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 

ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Organizacja robót 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie. 

5.3 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Czyszczenie prętów 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 

lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 Prostowanie prętów 

 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 Cięcie prętów zbrojeniowych 

 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

 

 Odgięcia prętów, haki 

 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 

Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą 

co najmniej 20d. 

 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 

uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania. 

5.4 Montaż zbrojenia 

 Wymagania ogólne 

 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem niełuszczącej się rdzy. 

 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 

wody. 

 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 Montowanie zbrojenia 

 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc kręgu. 

 Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
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– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 

mierzone w przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 

ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 

się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru 

na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

pkt 9. 
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9.2 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/ 

/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie 

mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych w warunkach 

nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach 

nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

a) przygotowanie zapraw, 

b) spajanie elementów murowych zaprawą. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

konstrukcji murowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 

zdefiniowanymi poniżej: 

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 

elementów murowych zaprawą murarską. 

Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 

wznoszenia konstrukcji murowych. 

Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów 

oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 

murowy. 

Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 

technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 

specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 

jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju 

wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych 

jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) 

spoin. 

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i 

wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 

Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia 

się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, 

w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z  elementami 

znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,  

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 

morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 

nasyconym solą, 

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
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Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 

można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 

Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent 

jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 

Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość 

na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 

Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów 

murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w 

stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym 

wynoszą 100 mm. 

Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 

podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 

użytkowe). 

Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 

właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 

Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 

płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym 

podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą 

zaprawą. 

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 

murowych. 

Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 

Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 

Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z 

których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 

Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 

wykonywaną na miejscu wbudowania. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

– elementy murowe, 

– zaprawy murarskie, 

– wyroby dodatkowe, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

 

 
1. Elementy murowe 

Rodzaje elementów murowych 

Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 

 Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji 

murowych: 

- ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

- silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
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- z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 

- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 

- z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 

- z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 

 Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych 

według indywidualnych zasad: 

- z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 

- z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 

- stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw 

sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 

 Wielkość elementów: 

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane 

przy murowaniu jedną ręką, 

- średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 

układane oburącz przy murowaniu. 

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane 

przez kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów 

murowych. 

 Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

- elementy do murowania na zwykłe spoiny, 

- elementy do murowania na cienkie spoiny. 

 Zawartość otworów w elementach murowych: 

- elementy grupy 1, 

- elementy grupy 2, 

- elementy grupy 3. 

Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 1 w normie PN-B-03002. 

 Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 

- elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one 

określoną wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie 

potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie 

mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%, 

- elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich 

wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

 Kształt elementów murowych: 

- z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 

- z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych 

spoin poprzecznych, 

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

 Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 

- podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu 

konstrukcyjnego, 

- uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 

 

1) Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 

dokumentacji projektowej: 

 Wymiary i odchyłki wymiarowe 

Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i 

wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 

- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

 Kształt i budowa 

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie 

potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do 
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stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń 

statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 

 Wady i uszkodzenia powierzchniowe 

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny 

wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości 

powierzchni kładzenia (wspornych). 

 Gęstość 

Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, 

kiedy takie dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej 

lub izolacyjności cieplnej ścian. 

 Wytrzymałość na ściskanie 

Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie 

elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. 

Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych. 

 Trwałość (mrozoodporność) 

Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane 

warunki środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 

Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

- cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 

- działanie siarczanów i chlorków. 

Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-

03002, podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość  

(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 

 

Elementy murowe 
Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) –3) –3) 

Z betonu zwykłego i 

kruszywowego lekkiego 
1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 

Z autoklawizowanego 

betonu komórkowego 
1 12) –3) –3) –3) 

1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności 

elementu w określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe – przy 

należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
3) Nie stosuje się. 

 

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede 

wszystkim mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle 

zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich 

zastosowania. Rozróżnia się następujące kategorie: 

– kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian 

szczelinowych), 

– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na 

zamrażanie i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 

– kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 

nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 

 Właściwości cieplne 

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających 

wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach 
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cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub 

badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

 Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 

W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana 

jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 

 Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć 

W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na 

silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 

 Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody 

Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać 

początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 

 Reakcja na ogień 

Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować 

klasę reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy 

(objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności 

przeprowadzania badań ogniowych. 

 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 

W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, 

bada się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 

 Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 

Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod 

wpływem wilgoci elementów murowych. 

 Przepuszczalność pary wodnej 

W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji 

pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości 

materiału. 

 Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 

W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 

elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 

wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach 

stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających 

z badań. 

 Substancje niebezpieczne 

Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 

Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 

2. Zaprawy murarskie 

1) Rodzaje zapraw murarskich 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 

 Właściwości i/lub zastosowanie: 

- ogólnego przeznaczenia (G), 

- lekka (L), 

- do cienkich spoin (T). 

 Koncepcję projektowania zaprawy: 

- zaprawa wg projektu, 

- zaprawa wg przepisu. 

 Sposób produkcji: 

- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy 

PN-EN 998-2, 

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 

 Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 

(symbol rodzaju): 

- zaprawa cementowa („c”), 

- zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 

- zaprawa wapienna („w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

 Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, 

wytwarzanych na miejscu budowy: 
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a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 

- odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 

 Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 

– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2, 

– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2, 

– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2, 

– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2, 

– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2, 

– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 

– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2, 

– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2, 

– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna 

być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na 

ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość 

na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 

Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu 

budowy w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 

 

 

 

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 

 

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa 

Ściany 

fundamentowe i 

ściany zewnętrzne 

poniżej poziomu 

terenu 

konstrukcyjne 

C A, B, C od M 10 do M 15; M 

d 

CW D, E M 10; M 15 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

CW D, E M 10; M 15 

Ściany zewnętrzne 

powyżej poziomu 

terenu 

konstrukcyjne 
C A, B, C od M 10 do M 20 

CW D, E, F od M 5 do M 15 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

CW E, F M 5; M 10 

Ściany wewnętrzne 

konstrukcyjne 

C B, C M 10; M 15 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 

W H M 1 

niekonstrukcyjne 
C C M 10 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 5 
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W H, I, J od M 0,25 do M 1 

 

Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z 

uwzględnieniem stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w 

tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 

 

Klasa 

zaprawy 

Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

 1,0 + – – – – 

 3,0 + + – – – 

 ≥ 5,0 + + + +1) +1) 

1) Odpowiednio do deklaracji producenta 

  

  Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości 

nie niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o 

wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie 

powodujące korozji zbrojenia. 

Właściwości zapraw murarskich 

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze 

stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno 

dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek 

suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca 

procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót 

murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 

Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 

dokumentacji projektowej 

A. Właściwości suchych mieszanek: 

 Proporcje składników suchej mieszanki 

Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na 

budowie. Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez 

projektanta w dokumentacji projektowej.  

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim 

przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania 

zaprawy. 

 Uziarnienie wypełniaczy 

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku 

zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 

 Gęstość nasypowa mieszanki suchej 

Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według 

przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 

 Okres gwarancji mieszanki suchej 

Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do 

stosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 

 Proporcje mieszania mieszanki z wodą 

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa 

producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na 

podstawie badań konsystencji świeżego zarobu. 

B. Właściwości świeżej zaprawy: 

 Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
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Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 

1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 

tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji 

zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, 

zgodnie z PN-85/B-04500. 

Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, 

określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić: 

1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6%  – 5÷7 cm, 

2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm, 

3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 

4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 

5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 

7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 

 Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 

Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być 

przydatne do alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według 

dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa 

zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 

 Czas zachowania właściwości roboczych 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien 

być deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 

powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 

określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 

1) dla zapraw cementowych – 2 h, 

2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 

3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 

 Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 

Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie 

spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 

 Zawartość powietrza 

Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych 

fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu 

na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres 

zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. 

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania 

zawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z 

PN-EN 1015-6. 

Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na 

miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

 Zawartość chlorków 

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy 

zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest 

sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 

C. Właściwości stwardniałej zaprawy 

 Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na 

konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy 

zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. 

Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, 

zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 

1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 
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2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 

3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 

 Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich 

wytrzymałość na ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje 

klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2).  

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą 

PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub 

deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. 

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych 

fabrycznie. 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

 

Rodzaj zaprawy 
Symbol 

odmiany 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie 

N/mm2 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa 

A        20 

B       15  

C      10   

Cementowo- 

wapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    0,25     

Wapienna 

H   1      

I  0,5       

J 0,25        

 

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana 

według PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być 

mniejsza niż podana w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

 

Rodzaj zaprawy 
Symbol 

odmiany 

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy 

N/mm2 
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M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa 

A        5,0 

B       4,5  

C      3,4   

Cementowo- 

wapienna 

D       3,5  

E      2,5   

F     1,6    

G    0,8     

Wapienna 

H   0,45      

I  0,4       

J 0,25        

 

 Absorpcja wody (nasiąkliwość) 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu 

budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: 

a) zaprawa cementowa – 10%, 

b) zaprawa cementowo-wapienna: 

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 

– klasy M 10 i M 15 – 12%, 

c. zaprawa wapienna – 15%. 

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w 

elementach zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków 

atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym 

podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny 

wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 

 Mrozoodporność (trwałość) 

Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. 

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być 

odporne na zamrażanie – odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie 

(mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 

Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu 

wymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej 

według PN-EN 1015-11, jest nie większy niż: 

1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 

W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są 

odporne na zamrażanie – odmrażanie. 

 Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 

Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów 

budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją 

ITB nr 234/95. 

 Wytrzymałość spoiny 

Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 

konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na 

ścinanie spoiny. 

Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 

wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie: 

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 

2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 

– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 
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W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować 

charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 

Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z 

procedurą zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych 

zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 

 Reakcja na ogień 

Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień 

zapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 

1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, 

liczoną masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe 

znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania 

badania, 

2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, 

liczoną masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe 

znaczenie), zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie 

przeprowadzonych badań. 

 Przepuszczalność pary wodnej 

Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych 

do stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, 

przyjmuje się według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy, 

podanych w tablicy 6. 

Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 

 

Gęstość zaprawy  

kg/m3 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

do wnętrza materiału 
z materiału na 

zewnątrz 

1500 

1600 

1800 

2000 

5 

15 

15 

15 

20 

35 

35 

35 

 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w 

zależności od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości 

tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

 Współczynnik przewodzenia ciepła 

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła 

przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w 

tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje 

współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw 

lekkich, na podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy 

PN-EN 1745 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, 

zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

3. Wyroby dodatkowe 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 

spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny 

odpowiadać: 

- kotwy, 

- listwy kotwiące, 

- wieszaki i wsporniki, 

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami 

konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz 

zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 

– stalowe, 
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– betonowe, 

– murowane. 

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin 

wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 

- spajane, 

- wiązane, 

- ciągnione. 

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania 

podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 

4. Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 

13139, kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 

wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych   

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 

symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 

wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 

oczyszczone z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 

niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 

słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, 

typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 

uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy 

przechowywać: 

w jednostkach ładunkowych, 

luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
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Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z 

wymaganiami normy PN-B 12030. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.  

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) 

do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych 

zasiekach). 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

 Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

– pion murarski, 

– łatę murarską, 

– łatę ważoną, 

– wąż wodny, 

– poziomnicę uniwersalną, 

– łatę kierunkową, 

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 

oraz do wyznaczania kierunku, 

– sznur murarski, 

– kątownik murarski, 

– wykrój. 

 Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

– kastrę na zaprawę, 

– szafel do zaprawy, 

– szkopek do wody, 

– palety na elementy murowe, 

– wiadra. 

 Do obróbki elementów murowych: 

– młotek murarski, 

– kirkę, 

– oskard murarski, 

– przecinak murarski, 

– puckę murarską, 

– drąg murarski, 

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

 Do murowania: 

– kielnię murarską, 

– czerpak, 

– łopatę do zaprawy, 

– rusztowania. 
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4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport i składowanie materiałów 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami 

samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 

prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 

ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 

przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 

dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

urządzeń mechanicznych. 

 Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów 

w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 

postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót murowych 

 Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. 

niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 

5.3 Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 

wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo, 

 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 

zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 

liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
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 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 

- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 

być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 

mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta 

zaprawy, 

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 

temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 

dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych. 

5.4 Organizacja robót murowych 

 Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 

rodzaju budowy, 

– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za 

materiałami drogi transportowe), 

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych), 

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 

przestoje, 

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

 Kategorie wykonania robót murowych na budowie 

Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem 

majstra murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są 

wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, 

natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od 

wykonawcy.  

Kategoria B – warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością 

robót może kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 

Uwaga: Decyzję o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji 

projektowej. 

 Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

 pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 

 krzyżykowe (weneckie), 

 polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

 holenderskie, 

 wielorzędowe (amerykańskie). 

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z 

przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także w normie 

archiwalnej PN-68/B-10020. 

 Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

- na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
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2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

- z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią 

odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą 

otworów utworzonych na styku wyrobów, 

- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by 

pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

 Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

- murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

- murowanie na wycisk, 

- murowanie na docisk. 

 Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 

cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub 

niwelatora, 

- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 

bloczków z betonu komórkowego, 

- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 

pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, 

kielnią z ząbkowaną krawędzią,  

- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 

minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

 

 Rodzaje murów z kamienia 

Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróżnia się następujące typy murów: 

1. nieregularne  

 mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kształcie oraz z kamieni łamanych 

niesortowanych, 

 mury półdzikie z kamieni sortowanych, 

 mury cyklopowe z kamienia łamanego, specjalnie przycinanego w kształcie 

nieforemnego wieloboku, 

2. półregularne  

 mury warstwowe z kamieni łupanych warstwowo o dwóch powierzchniach wspornych 

płaskich i jednocześnie równoległych, 

 mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o różnej wielkości, 

 mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości 

tak, by po ich ułożeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu, 

3. regularne  

 mury z ciosów czyli z dużych, regularnych elementów układanych w wiązaniu pospolitym 

lub polskim, 

 mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych. 

5.5 Ogólne zasady murowania ścianek działowych 

 Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o 

wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 

2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na 

głębokość nie mniejszą niż 70 mm. 

Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych 

krytych. 

 W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe 

są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z 

elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 

5.6 Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 

 Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla 

ścian konstrukcyjnych. 
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 Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji 

projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą 

kotew. 

 Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub 

mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie.  

Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej 

osłonowej. 

 Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m2 ściany. Wzdłuż wszystkich krawędzi 

swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi 

przy poziomej przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej 

niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany. 

 Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 

 Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż: 

- 8 m – jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 

- 12 m – jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 

 Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, która 

przeniknęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002, u spodu warstwy 

zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się wykonać fartuch z materiału wodochronnego 

na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory 

zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może spływać na zewnątrz. 

 Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe”, wydanie ITB – 2006 r.: 

- obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,  

- stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 

- dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 

- stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu 

wzdłuż pionowych krawędzi ościeża należy przeprowadzić pionową izolację 

przeciwwilgociową, oddzielającą warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa 

powinna być również zainstalowana powyżej i poniżej otworu. Pozioma izolacja położona 

powyżej okna powinna „ześlizgiwać się” w dół – w kierunku zewnętrznej warstwy, która 

powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzająco-odwadniające, przez 

które woda ze szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 

5.7 Ogólne zasady wykonywania nadproży 

 Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża 

prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 

 Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 

A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 

1,5 m. Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę 

cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi 

być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć 

warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie można 

rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-

03340. 

B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o 

rozpiętości do 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie 

nadproża o wysokości co najmniej ½ cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku 

otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły 

ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów 

powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia 

zgodnie z PN-B-03340. 

 Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek 

nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki 

nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 
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Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 

Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku 

podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. 

Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z 

elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca 

nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W 

przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie 

szczeliny wewnętrznej.  

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 

 Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża 

warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z 

zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania 

zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 

 Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 

komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów 

powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności 

stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych 

zespolonych (pkt. 5.10.3.). 

5.8 Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 

1. Podział przewodów kominowych 

a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem 

trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków, 

b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 

c) przewody wentylacyjne odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach 

budynku. 

2. Elementy kominowe 

Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi można stosować zwykłe cegły 

ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki) 

kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 

3. Przekroje i wymiary kanałów 

Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów 

dymowych z cegieł wynosi ½ x ½ cegły, tj. 140 x 140 mm. Minimalna średnica przewodu 

dymowego okrągłego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych 

najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. Wymiary przewodów kominowych 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów, 

określonych w dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności ich wykonania nie 

powinny przekraczać +10 i -5 mm. 

4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 

W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w 

ścianach ogrzewanych wewnętrznych, np. międzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych 

ścianach przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody 

wentylacyjne i dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu się 

przewodów wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody spalinowe powinny 

być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ściankami grubości minimum 

½ cegły. 

5. Kierunek prowadzenia przewodów 

 Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo, bez załamań. Ewentualne 

odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne 

przewodów w miejscach załamań należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej 

ochraniaczami stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie 

powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności 

wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 

5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych 
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 Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub 

nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy 

powinny znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte 

szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych. 

 Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w 

pomieszczeniach, w których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od 

podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być zamknięte 

szczelnie drzwiczkami. 

Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach, usytuowane z jednej strony 

muru, powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. 

Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad: 

- przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, 

niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 

0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych, 

- przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu: 

a)  łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej 

o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy, 

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować 

co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w 

kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m. 

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla 

prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 

a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej 

przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej 

przeszkody przy dachach stromych, 

b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 

usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, 

c) co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 

usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody. 

7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych  

Przewody spalinowe należy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub 

nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na 

poziomie 0,4 m poniżej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny być usytuowane tak jak w 

przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej). 

8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach 

powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów 

wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 

9. Łączenie przewodów kominowych 

 W budynkach niskich, jeżeli jest to możliwe, należy nie łączyć przewodów kominowych czyli 

prowadzić oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.  

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyższej kondygnacji nie mogą być łączone z 

innymi przewodami.  

Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich należy przestrzegać 

następujących zasad: 

– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro, 

– w przypadku przewodów dymowych jest możliwe łączenie maksimum trzech pieców 

zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja), 

– do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe 

(co druga kondygnacja).  

Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych lub spalinowych do 

przewodów wentylacyjnych. 
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5.9 Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 

 Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-

89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad: 

– kształt, wymiary zewnętrzne, położenie kanałów, wlotów, wylotów, załamań, trzonów 

kominowych, obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

– wmurowywać należy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach 

kominowych i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej, 

– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15, 

– jeżeli dokumentacja projektowa tego wymaga należy stosować zaprawy żaroodporne lub 

kwasoodporne, 

– elementy murowe należy układać na pełne spoiny, 

– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane, 

– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, 

jeśli warunki na to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów, 

– cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym 

końcem w prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne, 

– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 

– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niż ½ 

cegły, 

– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły, 

– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej 

niż 1 cegłę, 

– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny 

poziome poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o ½ wysokości 

pustaka; przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać zaprawą 

cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeżeli jest to zapisane w instrukcji stosowania 

danych pustaków, 

– powszechną zasadą powinno być używanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w 

przewodach spalinowych, 

– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone 

prostopadle do kierunku przewodu, 

– przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku 

górze (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad 

dach, 

– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z 

pomocą szablonu, 

– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 

– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, 

– nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych, 

– do wykonywania kominów ponad dachem należy używać cegieł licowych, chyba że w 

dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania 

cegieł nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 

– w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską 

zabezpieczającą poddasze przed wodą opadową, 

– wierzch komina powinien być nakryty czapą żelbetową z okapnikiem, odizolowaną 

warstwą papy, 

– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 

 

 

5.10 Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 

 Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nie 

przekracza 10 cm. 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 24 

Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji 

projektowej. 

Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 

Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 

5.11 Wymagania jakościowe robót murowych 

 Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 

zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać 

odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 

1. Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

2. Grubość muru 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, 

½ i 1 elementu murowego, 

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

wynoszą:  

szerokość + 6 mm, – 3 mm, 

wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

szerokość + 10 mm, – 5 mm, 

wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

4. Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  

w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 

grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 

mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna 

być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 

tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica 

muru. 

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny 

poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 

których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą 

niż 20 mm. 

5. Zbrojenie 

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 

± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 

± 20 mm dla całego pręta. 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości 

otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 

 

6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
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Rodzaj usterki 
Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i 

skrzywienia powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm na całej 

powierzchni ściany 

pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 20 mm na całej 

powierzchni ściany 

pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie 

więcej niż jedno na długości 2 m  

nie więcej niż 4 mm/m i nie 

więcej niż dwa na długości 2 m  

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi muru od 

kierunku pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie 

nie więcej niż 6 mm na wysokości 

kondygnacji oraz 20 mm na całej 

wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie 

nie więcej niż 10 mm na 

wysokości kondygnacji oraz 30 

mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych 

powierzchni każdej 

warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 15 mm na całej 

długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 30 mm na całej 

długości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnej 

powierzchni ostatniej 

warstwy pod stropem  

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm na całej 

długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 20 mm na całej 

długości budynku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

projekcie  

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót murowych 

Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do 

wykonywania robót. 

6.3 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 

Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. 

niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli 

ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią 

szczegółową specyfikacją techniczną. 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

– deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 

zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 26 

6.4 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 

producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz 

wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych 

na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale 

przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy 

sprawdzić przewody kominowe. 

 Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

 średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 

 długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 

 rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 

 otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 

 Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 

dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 

użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane 

w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 

a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 

umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu 

we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 

b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 

sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją 

projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej, 

c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar 

zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł 

lub bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową, 

d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej 

przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i 

porównanie z dokumentacją projektową, 

e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do 

sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z 

dokładnością do 5 mm, 

f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację 

lica muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 

g)sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się 

zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 

h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się 

wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory 

kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

1. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed 

podłączeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych: 

a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy 

dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w 

wylocie – przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych 

pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym 

wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub 

taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym 

przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu, 

b) sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez 

dokładne ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich 

ręką, 

c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, 

pomiary i porównanie z dokumentacją, 
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d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów, 

e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za 

pomocą łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu 

przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. 

Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez 

próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego, 

f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 

oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.5 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  

– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, 

wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 

dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości 

konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży 

wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z 

pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 

należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 

nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być 

przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej 

grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o 

wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej 

należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic 

grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z 

dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. 

niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm, 

sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 

wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 

powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
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e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 

należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, 

w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 

m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 

powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 

dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z 

podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 

– należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 

przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 

mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 

niniejszej specyfikacji, 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 

dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 

przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 

specyfikacji technicznej, 

k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów 

i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 

ogrzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań 

wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 

1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 

2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 

12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 

 

 

 

 

Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

Grubości ścian w 

cegłach 

¼  ½  1 1½ 2 2½  3 3½ 4 

Grubości ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 

1. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 

 Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do 

poziomu pierwszej izolacji ściany. 

2. Ściany oblicza się: 

Wariant I - w metrach kwadratowych ich powierzchni 
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Wariant II - w metrach sześciennych ich objętości. 

3. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

4. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu 

do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych 

kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy 

ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, 

na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 

5. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 

Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 

6. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować: 

- powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z 

wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż 

połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3,  

- powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych, dymowych lub 

wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub 

płytkami, 

Wariant I 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2, 

Wariant II  

- objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 

Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 

- oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 

- części konstrukcji stalowych i drewnianych, 

- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 

- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 

- przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru uwzględnia 

się wymiary: 

- dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 

- dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: 

w świetle ościeżnic, 

- dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według 

projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 

7. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania 

ościeży, oblicza się w sztukach. 

8. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 

projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, 

od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic 

kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. 

 Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne 

i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów 

podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza 

się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 

5. Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę 

poziomą. 

Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z 

powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w 

świetle. 
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8 ODBIOR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 

wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 

murowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki  badań 

porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy 

ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót 

ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

protokoły odbiorów częściowych, 

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być 

przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót  z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 

trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i 

powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

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 konstrukcji murowych. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 

 Wariant I 

Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych 

(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 

– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
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– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji 

murowych, 

– wymurowanie konstrukcji murowych, 

– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

– obmurowanie końców belek, 

– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

– zamurowanie otworów kontrolnych, 

– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 

– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 

– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Uwaga: Koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania konstrukcji o 

wysokości powyżej 4,5 m należy rozliczyć wg jednego z niżej przedstawionych sposobów: 

 

 

 

 

 Sposób I 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

 Sposób II 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do 

wykonania konstrukcji murowych o wysokości powyżej 4,5 m a także pomostów i barier 

zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych 

pozycjach kosztorysu. 

 

Uwaga: W treści szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) należy pozostawić tylko  jeden 

sposób rozliczenia rusztowań wybrany przez Zamawiającego (treści dotyczące nie wybranego 

sposobu należy usunąć). 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

 Wariant II 

Podstawę rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony 

zakres robót obejmujący konstrukcje murowe. 

Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania następujących 

robót murowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót murowych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji 

murowych, 

– wymurowanie konstrukcji murowych, 
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– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

– obmurowanie końców belek, 

– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

– zamurowanie otworów kontrolnych, 

– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 

– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 

– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe 

silikatowe. 

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z 

betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z 

kamienia sztucznego. 

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do 

spoin wspornych. 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
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PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej 

zaprawy. 

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej 

zaprawie. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru 

na ścinanie 

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 

PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 

PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody 

badań. 

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 

PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów 

jednościennych – Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 

PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne 

– Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 

projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone 

metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy. 

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 

PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – 

Wymagania i metody badań. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i 

badania 

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
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PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 

PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o 

określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe.  

PN-B-11201:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne.  

PN-B-11203:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych 

zewnętrznych i wewnętrznych.  

PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne.  

PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 

PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany.  

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i 

transport.  

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – 

Elementy drobnowymiarowe. 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.  

PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 

10.2 Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004  r. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001  r. Nr 

11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 36 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 

późn. zmianami). 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 

konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z rozbiórką 

elementów żelbetowych i murowych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi wszystkie dokumenty związane z 

utylizacją materiałów wymagane stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 

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 wskazaniom 

zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacje 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  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Wymagania szczegółowe 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.  
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych, 

- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce. 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia 

Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 

składowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami 

Ziemię z wałów należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze 

stosownymi przepisami i rozporządzeniami 

Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Wykonawcy, który powyższy 

materiał może odsprzedać. 

Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i 

rozporządzeniami. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. 

Nr. 47 poz. 401 z póź. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Na materiały wywiezione do składowania lub utylizacji Wykonawca na obowiązek 

dostarczyć Inwestorowi odpowiednie zaświadczenia z miejsca ich składowania lub utylizacji. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.  

8 ODBIOR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Rozporządzenia 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź. zm.) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 

pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych 

1.4  Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 

Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 

pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Rodzaje materiałów 

1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 

zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 

 Wymogi techniczne: 

– grubość       0,20 mm, 

– masa powierzchniowa     190 g/m2, 

– wytrzymałość na rozdzieranie    ≥ 60 N/mm, 

– przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  

– o wysokości 1 m w czasie 100 h    nie przesiąka 

– opór dyfuzyjny      ≥ 600 m2 hPa/g 

– rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 

 Zastosowanie: 

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i 

dachowych. 

2) Papa termozgrzewalna na zakład 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego 

elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i 

wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie 

podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS 

są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w 

temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap 

zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to 

materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry 
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fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie.  

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 

wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 

wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.  

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; 60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
3) Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem 

specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko 

wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 

termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy 

izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do 

uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłozem i 

niwelują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do: 

– gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy 

– hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 

– wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 

– podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 

 Dane techniczne: 

– kolor czarny 

– postać ciecz 

– temperatura powietrza i podłoŜa podczas 

– stosowania od +5oC do +35oC 

– pyłosuchość po 6 godzinach 

– czas schnięcia 12 godzin 

– zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę 

– ilość warstw: 

– gruntowanie 1 warstwa 

– powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

– czyszczenie narzędzi 

– benzyną lakową lub innym 

– rozcieńczalnikiem organicznym 

4) Roztwór asfaltowy 

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 

dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 

oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – 

tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do 

uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym 

stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 

powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 

 Dane techniczne: 

 kolor czarny 

 postać półciekła masa 

 temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC 

 pyłosuchość po 6 godzinach 

 czas schnięcia 12 godzin 

 zużycie 0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
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 ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 

 czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

5) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej  

 Zastosowanie: 
 Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materiałem rolowym otrzymywanym 

przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do 

wykonywania zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze 

budowlanej należy przyklejać do podłoża używając wyłącznie lepików asfaltowych, a do podłoży 

drewnianych papę należy mocować mechanicznie. Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy 

przestrzegać wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie 

rozprowadzonego lepiku (latem od ok.30 min., do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura 

otoczenia wynosi O ok.+10 C) 

 Dane techniczne: 

 długość rolki: 40 m lub 20 m 

 szerokość rolki: 1 m 

 gramatura osnowy – 333 

 masa asfaltowa – 100% gramatury tektury wysuszonej. 

6) Emulsja asfaltowa izolacyjna 

 Dane techniczne: 

 Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5oC do +35oC 

 Czas schnięcia: 12 godzin 

 Zużycie: 0,2 – 0,3 kg / m2 na jedną warstwę 

 Ilość warstw: 

 gruntowanie: 1 warstwa  

 powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy  

 Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23oC ± 2oC. 

 Sposób użycia: 

 przygotowanie podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć 

luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki 

wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.  

 aplikacja 
Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez 

wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej 

powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu 

poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. 

Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 przechowywanie 

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +35oC. 

Data ważności na opakowaniu. 

 normy, atesty 

Produkt spełnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997 

Produkt posiada certyfikat zgodności z normą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 

budowlanego i elektronarzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
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4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim.  

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.3 Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 

Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 

powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 

następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 

smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 

sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 

powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 

zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

5.4 Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 

warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  

Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 

utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 

jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 

naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 

spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez 

klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład 
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arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie 

mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można 

naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

5.5 Izolacje z emulsji i mas 

 Gruntowanie podłoża 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 

jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 

jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 

powinna być nie niższa niż 5°C. 

 Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 

pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i 

otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 

 

 

Materiału nie należy stosować: 

 na wilgotne podłoże, 

 na podłoże smołowe, 

 w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

5.6 Izolacje papowe 

 Gruntowanie podłoża  

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiał gruntujący należy stosować 

zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się 

ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość 

przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 

pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 

równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 

rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 

asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 

Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 

obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 

+20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w 

przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 

wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 

zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 

rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 

zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 

podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 

zakładu (12-15 cm). 
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

 podłużny 8 cm, 

 poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 

wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 

prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 

być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 

układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  

 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. 

 Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

Jednostką obmiarową posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m2]. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

szczelność. 
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8.4 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wylewania 

posadzek. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

PN-EN 13139:2003/ AC:200  Kruszywa do zaprawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 

ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny 

zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów 

tradycyjnych. 

 Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana 

jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) 

posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie: 

roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z 

ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 

aprobaty techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 

podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

„Wymagania ogólne” pkt 2 

 

 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 

PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

Tablica 1 

 

Lp Wymagania GKB zwykła 
GFK 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI wodo – i 

ognioodporna 
1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 

aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4 
Masa 1m2 płyty o 

grubości [kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0-13,0 ≤12,5 11-13,0 

15,0 ≤15,0 13,5-16,0 ≤15,0 13,5-15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0-19,0 - - 

5 

Wilgotność [%] ≤10 

Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- ≥20 - ≥20 

Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

6 Oznakowanie 

napis na tylnej 

stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 

data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

 

                                                                                                                               Tabela 2 

 

Grubość  

nominalna płyty  

gipsowej [mm] 

Odległość 

podpór l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku  

włókien kartonu 

równolegle do 

kierunku  

włókien kartonu 

9,5 380 450 150 – – 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 – – – 

 

 

 

2.2 Rodzaje materiałów: 

1) Woda 
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 Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2) Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

3) Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 

produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

 Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 

mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

 Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden 

na drugi. 

4.3 Transport płyt  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 

12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

 Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 

skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

 Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej 

sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

 Przygotowanie podłoża: 

1) podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

2) stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

3) przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche 

podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne 

ich stwardnienie i odpadanie, 

4) dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

 Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

 W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia 

ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. 

Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek 

kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć 

średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 

ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

 
 

 Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej 

zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach 

od 30 do 35 cm. 

 Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać 

gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość 

przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. 

Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. 

Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 

18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny 

montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

 Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 

pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym 

na nią zaczynem. 
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 Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 

Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego 

zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

 Klejenie płyt na styk do podłoża 

 W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce 

do ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 

Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką 

warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien 

być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia 

powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie 

dociskania płyty do podłoża. 

 Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

 Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub 

przeróbek (zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania 

powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się 

z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się 

przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-

kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 

 
 

 Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się 

do klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 

5.4 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

 Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

 Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 

drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy 

pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej 

na okładzinę płyty. 

 Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm 

 Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

 Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między 

łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco 

odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z 

krótkich odcinków listew drewnianych. 

 Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku 

wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu 

specjalnych łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą 

są strzemiona blaszane typu ES. 

 Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się 

do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

 Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
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– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą, 

– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu 

ES, 

– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 

ES. 

5.5 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

 Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą 

nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt 

jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 

budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 

konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 

rozwiązania dwuwarstwowe, 

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 

kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 

ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa. 

 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 

pamiętać o paru podstawowych zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 

płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki 

o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając 

ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

 Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 

warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
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jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 

obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

 Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 

profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 

konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 

spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 

12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 

elementów nośnych w dwojaki sposób: 

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

– do profili stalowych blachowkrętami. 

 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm] 

9,5 
poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 
poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 

5.6 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 

1) Sufity z rusztem jednowarstwowym 

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W 

przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się 

jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. 

Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 

poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt 

gipsowo-kartonowych. 

 

 

Wymiary listew 

[mm] 

Dopuszczalne odległości (d)  

między elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 

szerokość (e) 50 
800 

grubość (f) 32 

 

2) Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być 

obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od 

grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w 

stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), 

uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 
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Wymiary listew nośnych 

[mm] 

Dopuszczalne odległości (d)  

między listwami głównymi [mm] 

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 

szerokość (e) 50 
800 

grubość (f) 32 

 

 Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew 

głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są 

następujące: 

 

Wymiary listew głównych 

[mm] 

Dopuszczalne odległości (a) 

między elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 63 
1100 

grubość (c) 38 

 

 Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je 

do podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 

 

Wymiary listew głównych 

[mm] 

Dopuszczalne odległości (a)  

między elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 38 
1400 

grubość (c) 63 

 

5.7 Sufity na ruszcie stalowym 

 Ruszt stalowy – standard 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 

analogicznym do niemieckiego systemu S400. 

 Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

Opis ogólny 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 

dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji 

stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje 

użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych 

(60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

 Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 

pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 

Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

 W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 

krzyżowych (60/60). 

 W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 

półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty gipsowo-

kartonowej [mm] 

Dopuszczalna odległość 

między wieszakami [mm] 

Dopuszczalna odległość 

w warstwie głównej [mm] 

Dopuszczalna odległość w 

warstwie nośnej [mm] 

9,5 

12,5 

15,0 

850 

850 

850 

1250 

1250 

1000 

420 

500 

550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
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5.8 Obudowa poddaszy 

Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz 

skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na 

działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju 

przypadkach.  

 Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować 

odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami 

konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe. 

 Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu 

podobne, jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo: 

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co 

ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 

– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 

– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 

– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 

 Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, 

mocowanych do krokwi łącznikami ES. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-

79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 

– równość powierzchni płyt, 

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

– wilgotność i nasiąkliwość, 

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 

do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 

tych elementów w stanie surowym. 

 Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 

urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

 Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze 

 W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 

wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 

wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

8.2 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 

b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoża, 

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e) wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 

siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 

dokładnością do 0,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny  i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 

mb 

nie większe niż 1,5 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 

3 mm w pomieszczeniach 

do 3,5 mm wysokości oraz 

nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 3 

mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt  

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 

28-400 Pińczów. 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – 

Kraków 1996 r. 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

ST-01.08 TYNKOWANIE 
 

KOD CPV 45410000-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 2 

 

SPIS TREŚCI: 

 

1 WSTĘP ............................................................................................................................................................ 4 

1.1 PRZEDMIOT ST ................................................................................................................................................... 4 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST .................................................................................................................................... 4 
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ........................................................................................................... 4 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE .............................................................................................................. 4 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT TYNKARSKICH ................................................................................... 4 

2 MATERIAŁY.................................................................................................................................................... 4 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ....................................................................... 4 
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW ..................................................................................................................................... 4 
2.3 WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT TYNKARSKICH ......................................... 5 
2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT TYNKARSKICH ............................................... 5 

3 SPRZĘT ........................................................................................................................................................... 6 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...................................................................................................... 6 
3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA TYNKÓW ZWYKŁYCH .................................................................................................. 6 

4 TRANSPORT ................................................................................................................................................... 6 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ............................................................................................... 6 
4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW .................................................................................................................................. 6 

5 WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................... 6 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ............................................................................................................... 6 
5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT ................................................................................................................... 6 
5.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA .............................................................................................................................. 6 
5.4 WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH .................................................................................................................. 7 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................................... 7 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 7 
6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT TYNKOWYCH ................................................................................... 7 

6.2.1 Badania materiałów ..................................................................................................................... 7 
6.2.2 Badania przygotowania podłoży ................................................................................................ 7 

6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT ................................................................................................................................ 8 
6.4 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT.................................................................................................................. 8 

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań ........................................................................................ 8 
6.4.2 Opis badań..................................................................................................................................... 8 

7 OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................................ 9 

7.1 OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU .......................................................................................................... 9 
7.2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT TYNKOWYCH ....................................................................................... 9 

8 ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................................ 9 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT .................................................................................................................... 9 
8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU................................................................................. 9 
8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ....................................................................................................................................... 10 
8.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) .................................................................................................................. 10 
8.5 ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI ........................................................................................ 11 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................. 11 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBÓT ..................................................................... 11 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA...................................................................................................................... 11 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 3 

10.1 NORMY ........................................................................................................................................................ 11 
10.2 USTAWY ....................................................................................................................................................... 12 
10.3 ROZPORZĄDZENIA ......................................................................................................................................... 12 
10.4 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE ...................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 4 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w 

obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

a) przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

b) wykonanie warstwy wyrównawczej, 

c) wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 

podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność dolnej warstwy tynku. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1) Woda 

 Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2) Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 

a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 

wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 

PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 

worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 

nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 

mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

 Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 

cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych; 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz 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”. 

Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, 

w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

 

5.3 Przygotowanie podłoża 

 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 

3.3.2. 
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 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 

roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4 Wykonywanie tynków zwykłych 

 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy. 

 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz 

w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 

podłoży. 

6.2.1 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.2.2 Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 
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6.3 Badania w czasie robót 

 Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

 Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

c) prawidłowości przygotowania podłoża, 

d) prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 

ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać 

należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 

wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 

spadła poniżej 0°C. 

6.4.2 Opis badań 

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 

lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba 

krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 

gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 

28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej 

przyczepności. 

 Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na 

podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 

stwardniałej zaprawy. 

 Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 

wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało 

odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 

pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 

dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 

należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

 W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde      

rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
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 Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy 

sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 

następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 

uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 

wypadania kwadracików). 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

 Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z 

badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 

dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 

wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 

potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy 

doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
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usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

g) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 

technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań  są pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
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a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

b) ocenę wyników badań, 

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

 Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zastąpienia). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia 

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

10.2 Ustawy 

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

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

10.3 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami). 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 

Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 

(BSO) ścian budynków.  

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 

systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 

(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 

termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 

wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 

minimum, z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 

silikonowy), 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 

BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 

parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 

na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 
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Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną 

stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 

systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 

zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, 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”, 

 Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji. 

 Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 

poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 

szczegółowej specyfikacji technicznej.  

2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 

 Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

1) Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej.  

2) Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia 

płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach 

zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 

zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
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3) Płyty termoizolacyjne 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 

powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 

wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 

położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą 

łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające 

szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane 

elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 

wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 

wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 

ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 

poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 

mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 

tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

4) Łączniki mechaniczne 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 

efekt powstawania mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

5) Zaprawa zbrojąca 

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w 

której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 

zbrojoną. 

6) Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

7) Zaprawy (masy) tynkarskie 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 

zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 

zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 

(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub 

rowkowy („kornik”, żłobiony), 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 

tynków mineralnych, 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 

żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 

masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) 

wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy 

lub modelowany,  

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

krzemianowych. 

8) Farby 
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Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo 

lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

9) Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 

(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 

budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 

innymi detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, 

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), 

do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  

~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów.  

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego 

stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. 

Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 

Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
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2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – 

Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania:  

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania BSO 

1) Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

2) Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3) Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o 

konsystencji past, 

4) Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 

mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 

natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 

materiały, 

5) Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 

piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 

powierzchni płyt (boniowanie), 

6) Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

7) Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

8) Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 
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4.2 Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), 

zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 

ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 

pianki poliuretanowej.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 

jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 

elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności 

systemu mostków termicznych,  

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 

tynki wewnętrzne i jastrychy,  

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 

czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 

powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 

pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla 

lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 

(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 

Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej 

ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju 

podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
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Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 

podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 

przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 

off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 

odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 

wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 

wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4 Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 

zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 

materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 

do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 

wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25 C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 

obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 

docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

1) Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 

środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  

2) Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 

zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 

skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub 

styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 

podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 

punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 

zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 

zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 

ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 

pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 

zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 

wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
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projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 

zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) 

– od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 

rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

3) Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku 

i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 

termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

4) Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 

ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca 

powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5) Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

6) Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

7) Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie 

od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w ST należy te wymagania opisać). Sposób 

wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, 

systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 

elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 

współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

  Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

1) Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej ST.  

 

 

 

2) Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. 

oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.3 Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 

etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie 

ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede 

wszystkim: 
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1) Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

2) Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 

na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 

płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

3) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 

mm poza nią), 

4) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 

połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

5) Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6) Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  

– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

1) Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 

potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 

użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.5 Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 

elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 

docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne 

wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004 r. 

 

 

 M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 

dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 

należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 

przy odbiorze”.  

 Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 

następujących granicach: 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni  

i krawędzi od kierunku 

Odchylenie  

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  

w dokumentacji pionowego poziomego 
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III nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m  

nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 4 mm 

w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 3 

mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 6 mm 

na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż  

3 mm na 1 m 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej pow ierzchni 

lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

 Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 

(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

 Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 

metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 

szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 

wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 

warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
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W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 

etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 

zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt  

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

ociepleniowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
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– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 

projektu robót ociepleniowych, 

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 

siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 

połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 

malowaniem. 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – 

tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą 

i zgodnie z zaleceniami producenta, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, 

koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach 

pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (ST). 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania. 

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

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 

późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004 r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 

r., Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

–    Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z renowacją elewacji ceglanej. 

1.1.2. Zakres robót 

- Oczyszczenie wstępne powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej (max 110 Bar, o 
temperaturze do 90 C) 
- Naniesienie środka czyszczącego na podłoża z cegły 
- Zmycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania zanieczyszczeń zmywarką 
ciśnieniową wodą gorącą 
- Wykucie starych spoin 
- Wykonanie wzmocnienia strukturalnego ścian ceglanych - preparatem do podłoża z cegły 
drobno porowatej 
- Wykonanie wzmocnienia strukturalnego ścian ceglanych - preparatem do podłoża z cegły 
szeroko porowatej 
- Dezynfekcja biologiczna ścian ceglanych - preparatem do usuwania zarodników glonów i 
mchów 
- Odsolenie cegieł metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska okładami z 
waty celulozowej 
- Rekonstrukcja ubytków cegieł gotowymi mieszankami uzupełniającymi - zaprawy mineralne 

na bazie hydraulicznego wapna trasowego i konfekcjonowanym kruszywem kwarcowym, 
duże ubytki cegieł zrekonstruować flekami ceramicznymi - przyjęto 5% powierzchni 

- Scalenie kolorystyczne po wykonaniu uzupełnień poprzez zastosowanie farb krzemianowych, 
laserunkowych 
- Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na 

bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw 
- Wykonanie jednokrotnej impregnacji ścian ceglanych - preparat hydrofobizujący 

1.2 Materiały 

- wata celulozowa 150g 
- farba laserunkowa  
- rozcieńczlnik, utrwalacz farb laserunkowych  
- preparat do czyszczenia elewacji  
- środek do dezynfekcji biologicznej  
- zaprawa trasowa cementowa - zalewowa  
- cegła zabytkowa 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

1.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, 

przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do 
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 

- urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym 
- mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 

mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 
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- do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel, 

1.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. D 

Materiały przewidziane w dokumentacji do wykonania robót są konfekcjonowane i dostarczane 
w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe 
opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami 
transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w 
zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

1.5 Wykonanie robót 

Wykonanie według programu konserwatorskiego punkt 3.2.1.2 
dokumentacji projektowej .: …„ 
- Oczyszczenie powierzchni wątku ceglanego z zanieczyszczeń i czarnych nawarstwień wodą 

pod ciśnieniem (max 110 Bar, o temperaturze do 90 ºC) wspomagane metodą chemiczną 
preparatami lub roztworami odpowiednio przygotowanymi (kwaśny fluorek amonu). 

- Ustalenie wyboru preparatu poprzedzić próbami na elewacjach i 
- ocenie jego skuteczności oraz ewentualnych skutków ubocznych 
- reakcji chemicznych (np. zabielenia). Preparat zmiękczający 
- nawarstwienia pozostawić na czas nie dłuższy niż 15 min, a następnie 
- spłukać wodą. Bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów 
- preparatów. 
- Usunięcie cementowych spoin oraz wtórnych uzupełnień cegieł metodą mechaniczną 
- Impregnacja wzmacniająca strukturalnie lico ceglane w częściowej degradacji 

materiałowej preparatami przy cegłach drobnoporowatych i przy cegłach 
szerokoporowatych (do oceny konserwatora). Preparaty nie mogą powodować 
jakichkolwiek zmian estetycznych. 

- Dezynfekcja oczyszczonych partii metodą chemiczną preparatami (usunięcie glonów, 
zazielenieć) 

- Odsolenie cegieł metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska okładami z 
waty celulozowej 
- Rekonstrukcja uzupełnień ubytków cegieł gotowymi mieszankami uzupełniającymi 

(zaprawy mineralne na bazie hydraulicznego wapna trasowego z konfekcjonowanym 
kruszywem kwarcowym. Duże ubytki cegieł zrekonstruować flekami ceramicznymi na 
mrozoodpornym kleju mineralnym) 

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień poprzez zastosowanie farb krzemianowych, 
laserunkowych  

- Spoinowanie lica ceglanego zaprawą na bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych 
kruszyw. Parametry oraz kolor spoin należy dobrać do oryginału. 

- Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej lica preparatami gotowymi stosowanymi do 
obiektów zabytkowych.” 

1.5.1 Czyszczenie powierzchni elewacji 

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe 

ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno 

polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. Optymalna 

pod względem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie 

(piaskowanie). W niemniejszym opracowaniu zastosowaną metodę alternatywną metodą jest 

czyszczenie przy użyciu specjalnych preparatów i urządzenia do mycia woda (najlepiej gorąca) 

pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, 

które nie maja być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenowa. Przed 

zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób. Dozowanie 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 4 

i aplikacja preparatu według instrukcji dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy 

mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków oraz wydłutować wypełnienia spoin na 

głębokość co najmniej 2cm. Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie 

cegle lub kamieniu, wykonać wstępnie zabieg wzmocnienia całej powierzchni 

 

1.5.2 Renowacja cegły i kamienia 
Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i kamieniu, miejsca osłabione należy wzmocnić 
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić 
materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie 
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa ubytków cegły powinna 
przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. W razie potrzeby należy stosować kilka kolorów 
zaprawy dopasowanych wg. wzornika lub zamówionych zgodnie z próbkami. Nowa spoina 
powinna być wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy przygotowanej na placu 
budowy do aplikacji, której właściwości są dostosowane do właściwości starych murów. 
Cała elewacja powinna być zabezpieczona przed wnikaniem wody – należy wykonać 
impregnację hydrofobizującą preparatem wg zaleceń programu konserwatorskiego. 

Naprawa ubytków w cegle zaprawą. Po oczyszczeniu muru preparatem wg programu 
konserwatorskiego , wykuć stare naprawy i odspojone fragmenty materiału. Wzmocnić 
podłoże preparatem wg programu konserwatorskiego. Ze względu na czas reakcji 
wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału budowlanego preparatem 
wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 tygodnie). 
Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą. Nałożyć 
warstwę szczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy wg programu konserwatorskiego. Na 
świeżo nałożoną warstwę szczepną nałożyć preparat wg programu konserwatorskiego w 
konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Nałożona warstwa zaprawy 
powinna wystawać 1-2mm powyżej otaczające cegły a jej grubość nie powinna 
przekraczać 3cm. Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą. 
Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego 
miejsca do otaczającej powierzchni. 

1.5.3 Wymiana spoin 
Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. Usunąć wszystkie spoiny na 
głębokość min. 2cm. Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą. Wymieszać 
zaprawę wg    programu konserwatorskiego. Aplikacja zaprawy według instrukcji dostawcy. 

1.5.4 Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia technika laserunkowa 
W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z 
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby 
silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni 
zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki 
atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbę w 
odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem i nanosi wg instrukcji dostawcy. 

1.5.5 Hydrofobizacja 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować 
odpowiednim środkiem hydrofobizujący wg programu konserwatorskiego.  
 
1.6     Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem 
technicznym według wymagań Prawa budowlanego 
System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie 
tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale 
również odpowiednich odstępów 
czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od 
panującej temperatury, wilgotności, 
sposobu wentylacji itp. 
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Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby   spełnione 
zostały następujące warunki: 

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych 
prac: 

 
a) termometry powierzchniowe, 
b) termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
c) przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 
d) przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 

 
- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 

odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy 
przeprowadzić niezbędne badania. 

- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich 
etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym 
harmonogramem. 

- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 

1.6.1. Przygotowanie podłoża 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco 
mocne, nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i 
czy zostało przygotowane zgodnie z punktem 5.1 

1.6.2. Wykonanie robót 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – 
jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
- grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami, 
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie 
nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. 
rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania 
hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może przekroczyć 
0,2 kg/(m2/h). 

1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.8 Odbiór robót 
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Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu 
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy 
od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia 
powinien być uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie 
odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2) 

1.8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 
pozytywne wyniki. 

1.9 Podstawa płatności Płatności realizowane 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

1.10  

1.10    Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 PN-EN 459-
1:2003 PN-EN 13139:2003 

PN-EN 771-6:2002 

PN-85/B-04500 
PN-B-10106:1997  
PN-B-10109:1998 PN-90/B-
14501 

PN-B-10110:2005 
PN/B- 10107 
PN-70/B-10100 
PN-65/B-10101 

PN-69/B-10280  

PN-69/B-10280 

PN-69/B-10285 

PN-69/B-10280/Ap1:1999 

PN-EN 998-1 

 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
wapno budowlane. 
Kruszywa do zaprawy. 
Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy 
murowez kamienia naturalnego. 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
Zaprawy budowlane zwykłe 
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 
wymagania techniczne. 
Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Instrukcja WTA-2-2-91 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach 
bezwodnych 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
Zaprawy tynkarskie 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek wykładzinowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych i PCW, stanowiących warstwę ochronną, do której 

wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni. 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny tekstylne odpowiadające normom 

państwowym lub aprobatom i atestom 

2.2 Rodzaje materiałów 

 - płytki winylowe Tarkett ID Essential 30 Beige lub równoważne 

- płytki gresowe Tubądzin Traviata Beige /Brown 45x45 cm lub równoważne 

- Wykładzina linoleum Forbo Marmoleum Ohmex Mist Grey 73032 lub równoważne 

- Wykładzina winylowa Tarkett ID Inspiration 70 4674093 lub równoważne 

- Panele PCV Gerflor Artline Mineral 0345 Allegro lub równoważne 

- Wykładzina dywanowa Condor Magic 76 lub równoważne 

- Wykładzina winylowa Polyflor - Expona Design Wood Silvered Driftwood 6146 lub równoważne 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Ułożenie wykładziny dywanowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych 

elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

– narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

– pojemniki do kleju, 
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4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

 Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami. 

 Składowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 

dodatniej. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

 Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 

instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

5.3 Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod wykładziny powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą. 0 

 Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno 

wykazywać prześwitów większych niż 2 mm.  

 Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m.  

 Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy 

użyciu mas szpachlowych.  

 Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć  

5.4 Wykonywanie posadzki z wykładziny 

Wykładzina kauczukowa 

1. Podłoże  

Przed montażem podłoże musi być dokładnie sprawdzone przez głównego wykonawcę. 

Nierówne powierzchnie, pęknięcia lub różnice w poziomie muszą zostać wygładzone i 

naprawione. 

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim 

miernikiem. 

Najczęstszymi podłożami są: 

a. Gładzie cementowe 

Gładź cementowa to podłoże wykonywane przez głównego wykonawcę. 

Powinno ono być twarde, mocne, odporne na wstrząsy i wolne od pęknięć oraz posiadać 

minimalną grubość 4 cm. Powinno ono być suche i czyste. 

W przypadku gładzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325  

z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najniższym stosunkiem wody do 

cementu umożliwiającym wyrobienie mieszaniny. 

W przypadku konieczności wbudowania przewodów wodnych i grzewczych, należy zaizolować 

rury  

i wylać gładź cementową o minimalnej grubości 6 cm, wzmocnioną spawaną metalową siatką 

zapobiegającą pękaniu i kurczeniu się. 

Wykładziny elastyczne wymagają suchego podłoża zarówno podczas instalacji, jak i przez cały 

ich cykl życia. Maksymalna dopuszczalna zawartość wilgoci (na ciężar) wynosi 2%. 

W związku z powyższym, gładzie kładzione bezpośrednio na gruncie muszą mieć wbudowaną  

i łączącą się ze ścianami odpowiednią wentylację oraz skuteczną membranę przeciwwilgociową. 

Powierzchnia gładzi musi być mocna i gęsta, ale nie może być nieprzepuszczalna, ponieważ w 

takim przypadku będzie musiała zostać starta lub zeszlifowana celem umożliwienia przyjęcia 

podkładu wygładzającego. 

Niezmiernie ważna jest odporność mechaniczna gładzi, ponieważ wykładziny elastyczne nie 

stanowią ochrony przed skoncentrowanymi obciążeniami. 
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Budynek musi posiadać złącza kompensacyjne umożliwiające ruch bez pękania. Muszą one się 

rozciągać przez wykładzinę. 

Na ogół zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest położenie pomiędzy podłożem 

strukturalnym, 

a gładzią cementową folii polietylenowej działającej jako membrana przeciwwilgociowa  

i ograniczającej absorpcję wody przez podłoże, dzięki czemu można użyć gładzi o niskim stosunku 

wody do cementu. 

b) Istniejące posadzki twarde 

Najczęstszymi posadzkami w budynkach remontowanych są posadzki ceramiczne, z naturalnego 

kamienia i cementowe. Należy usunąć luźne płytki i zaprawę oraz wypełnić nierówności 

odpowiednimi produktami wygładzającymi. W przypadku występowania wosków, należy 

posadzkę umyć roztworem sody i gorącej wody, spłukać i zastosować środek do gruntowania. 

Tłuszcz, olej i farbę należy spulchnić mechanicznie celem ich usunięcia i ułatwienia wiązania 

warstwy wygładzającej. 

Wykładzina dywanowa 

1.Miejsce instalacji, wykładzinę i płyn należy utrzymywać w temperaturze od 18 do 35oC przez 24 

godziny przed montażem. Nie należy przystępować do instalacji, jeżeli temperatura 

pomieszczenia lub podłoża wynosi poniżej 18oC, gdyż płyn nie będzie prawidłowo działać, jeżeli 

zastosuje się go na zbyt zimną powierzchnię. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 65%. 

Warunki te należy utrzymywać przez 24 godziny przed instalacją i przez kolejne 24 godziny po jej 

zakończeniu. 

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić płytę pod względem zasadowości. pH powierzchni 

betonowej należy sprawdzić w kilku miejscach. Jeżeli odczyt jest poniżej 5,0 lub powyżej 9,0 

podłoże wymaga neutralizacji. 

Wilgoć betonowego podłoża należy sprawdzić w kilku miejscach za pomocą zestawów do 

pomiaru  

z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopień wydzielania wilgotności nie powinien przekraczać 2,2 kg 

na 93 m2 w ciągu 24 godzin. Nie należy rozpoczynać instalacji, jeżeli stwierdzony zostanie wyższy 

stopień wydzielania wilgoci. Nie należy stosować innych metod pomiaru wilgotności, gdyż nie są 

one wiarygodne.  

2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich 

zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyklejenie płytek dywanowych do podłoża.  

Nie należy stosować wiórów do zamiatania, ponieważ mogą one pozostawiać oleisty osad.  

Podłoże musi być równe i gładkie. Wgłębienia i pęknięcia należy wypełnić zaprawą z domieszką 

płynnego lateksu, a wszelkie elementy wystające należy wyrównać. 

3. Rozplanowanie instalacji 

- Punkt rozpoczęcia instalacji wykładzin modułowych powinien znajdować się jak najbliżej środka 

pomieszczenia i musi być umiejscowiony w taki sposób, aby wykorzystać jak największą wielkość 

modułu ciętą na obwodzie. 

- Kredą narysować linię równoległą do jednej z głównych ścian przecinając na połowę punkt 

rozpoczęcia. Może być konieczne przesunięcie środkowej linii narysowanej kredą, aby moduły na 

obwodzie miały co najmniej połowę swojej wielkości. 

- Drugą linię należy narysować od punktu rozpoczęcia pod kątem 90o w stosunku do linii pierwszej. 

Można to zrobić stosując trójkąt 3-4-5, 6-8-10 lub większy, w zależności od wielkości pomieszczenia 

Aby ułożyć trójkąty o tych proporcjach można stosować stopy lub metry. 

4. Zalecenia dotyczące kleju 

Płytki dywanowe instaluje się stosując emulsję/płyn antypoślizgową na powierzchnie podłoża 

(emulsje do montażu wykładzin dostępne są m.in. i producentów: Uzin, Thomsit, Kiesel, Bostik).  

Należy umożliwić odpowiednie czas na odparowanie płynu tak aby nie przenikał on przez spód 

płytki 

5. Instalacja 

- Instalację należy rozpocząć kładąc moduły według numeru na opakowaniu. Każdy moduł 

posiada na spodzie strzałki kierunkowe. Pozwala to na montaż jedno- lub wielokierunkowy. 
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Niektóre kolekcje mogą mieć wzory linearne i wymagać obrotu o jedną czwartą. W przypadku 

wątpliwości, czy Państwa produkt wymaga obrotu o jedną czwartą. 

- Instalację należy zacząć na przecięciu obu narysowanych kredą linii i kontynuować aż do 

skończenia w jednym kwadrancie, a następnie przejść do przyległego kwadrantu aż do 

ukończenia wszystkich czterech. Na większych powierzchniach może być konieczne narysowanie 

kredą linii przecinających kwadranty na pół. 

- Płytki należy instalować stosując metodę piramidy. Pozwala to na wielokrotne sprawdzanie 

dopasowania. Jeżeli brzegi nie są dopasowane, a ich niedopasowanie zwiększa się wraz  

z postępowaniem instalacji, należy znaleźć i poprawić miejsce, w którym problem ten powstał. 

- Płytki należy wsuwać na miejsce, aby nie przygnieść włókien pomiędzy dwoma płytkami. 

Przygniecione włókna będą miały niekorzystny wpływ na wygląd wykładziny oraz spowodują 

problemy z dopasowaniem płytek. 

- Płytki muszą ściśle przylegać do siebie, ale nie powinny być ściśnięte. Ich dopasowanie do 

danego obszaru można sprawdzić mierząc długość 10 pełnych modułów. Wynik pomiaru nie 

powinien być krótszy niż długość mierzonych modułów pomnożona przez 10, ani przekraczać 

tego wyniku o więcej niż 63 mm. Na przykład, jeżeli montowane są moduły 45,7 x 45,7 cm, wynik 

pomiaru powinien mieścić się w granicach 457,00 cm - 457,63 cm. 

6. Zakończenie montażu 

Po zakończeniu instalacji należy docisnąć cały obszar wałkiem 34 kg. 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę, usunąć wszystkie zabrudzenia z wykładziny 

Jeżeli w miejscu instalacji wykładziny planowane są dalsze prace budowlane, w skutek których 

wykładzina mogłaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, należy ją zakryć nie plamiącym 

budowlanym papierem ochronnym. Nie należy stosować folii malarskiej, ponieważ może ona 

zatrzymywać wilgoć. 

7. Odpad 

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  

8.Czyszczenie i konserwacja 

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg zaleceń producenta. 

6. Kontrola jakości 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem  

Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

- Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwkurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

- Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

wykonanie wylewki samopoziomującej, 

prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

prawidłowość wykonania styków wykładzin  
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- Badania po wykonaniu robót.            

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, 

styków z innymi materiałami i dylatacji, 

- Jednostką obmiarową jest m2 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 

ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

– stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie: 

– przyczepności wykładziny, do podłoża. 

– odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m) 

– prawidłowości przebiegu spoin. 

– nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty), 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy [m2]. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie powinna 

być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

– wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
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– w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie 

wykonać. 

8.2 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

posadzki z wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3 Odbiór posadzek z wykładzin 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 

podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być 

odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

– wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

– prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

– połączenia posadzki z podłożem 

– wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych  

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

– ocenę wyników badań 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i 

zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących 

czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 

dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 

oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 

antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
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środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 

wodą. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1) Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

–  żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

–  żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

–  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 

–  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2) Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

3) Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
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– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

4) Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

–  niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 

zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. 

zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 

zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończen ia 

robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 

worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 

nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

urządzeń mechanicznych. 

  Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a 

także kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

 Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny 
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muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza 

jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

malowania 

 

Lp. Rodzaj farby 

Największa wilgotność 

podłoża,  

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 

wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 

wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

 Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 

powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 

usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 

innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 

ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 

fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 

techniczna. 
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 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 

1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
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f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 

cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych 

i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1 Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
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 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, 

wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

 podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 

szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 

tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 

metalowych, wilgotność tynku, 

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 

przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia 

należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.2.2 Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 

wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 

malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 

producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 

wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 

od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i 

przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

 na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp

. 

Stosunek rzutu powierzchni ozdób  

do całej powierzchni ściany lub sufitu 

Współczynni

k 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z 

ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle 

wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

Lp. Nazwa elementu 
Współ- 

czynnik 

 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 

ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

 

01 – bez szczeblin 1,30 

02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30 

03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90 

04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70 

05 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50 

 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami   

06 – bez szczeblin 1,90 

07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00 

08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20 

09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75 

10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30 

 Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami  

11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10 

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 
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14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 

każdej szyby 

2,50 

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 

każdej szyby 

2,10 

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70 

 

 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 

powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, 

krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich 

rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 

powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla 

których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 

Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich 

powierzchni w rozwinięciu. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W 

trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, 

określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

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

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego 

zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

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 robotach malarskich. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

10.2 Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 

11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. 

zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 

późn. zmianami). 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 

dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności. 

sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 

miejsca dla instalacji. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

1) Sufity podwieszane 

– sufity podwieszane rastrowe 

2) Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 

gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

– grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

– przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

– wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

– Wieszak w 60/100 

– Profile nośne 60/27 

– Profile przyścienne 28/27 

3) Akcesoria stalowe  

Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

– łączniki wzdłużne, 

– uchwyty bezpośrednie długie, 

– uchwyty bezpośrednie krótkie, 

– kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

– kołki szybkiego montażu, 
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– kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

5) Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

– taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych, 

– uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 

mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

6) Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 

kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 

wkręty stalowe, blachowkręty samo wiercące 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 

instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

– nazwę i adres producenta, 

– nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

– datę produkcji i nr partii, 

– wymiary, 

– liczbę sztuk w pakiecie, 

– numer aprobaty technicznej, 

– nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

– znak budowlany. 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

na poziomym i mocnym podkładzie. 

 Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 

składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być 

chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 

 Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 

przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym 

podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy 

wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać 

obiema rękoma. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy,. 

 Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.  

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Sufity dekoracyjne z płyt na ruszcie stalowym 

 Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 

stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi 

być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub 

kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne. 

 Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 

wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik 

mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie 

trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 

rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż 

połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach 

wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca 

mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się 

profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a 

między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję 

wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie 

wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 

mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

1) Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: 

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

– wymiary (zgodnie z tolerancją), 

– wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

– występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

2) Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 

6 ST dały pozytywny wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega: 

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– przygotowanie podłoża, 

– prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

– wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 

długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 

płaszczyzny i 

krawędzi od linii 

prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji 
 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa niż 2 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 2 szt na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 

ogółem nie więcej niż 3 

mm w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 

mm i ogółem  nie 

większej niż 3 mm 

na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami 

itp. 

Nie większa niż 2 

mm na długości 

łaty kontrolnej 2 m 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 
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9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– montaż sufitu podwieszanego z płyt np. Ecophon, 

– montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 

Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862   Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 

dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 

dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru podłoży i podkładów z zapraw i betonu. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) wykonaniem podkładu z betonu, 

b) wykonaniem nadbetonu na stropach, 

c) wykonaniem podbudowy piaskowo cementowej, 

d) wykonaniem posadzki betonowej z betonu, 

e) wykonaniem warstwy wyrównawczej cementowej zbrojonej 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich 

Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 

fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 

zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.2 Rodzaje materiałów 

1) Kruszywo  

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 

domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

– piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

– piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
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– piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

2) Woda  

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3) Cement 

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 1008:2004.  

Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 

normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej. 

4) Beton B-15 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: 

– przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 

przez Inspektora nadzoru recepturą.  

– każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą 

– wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

– nasiąkliwość nie większa jak 4% 

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 

– spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

5) Beton B-25, B-30 

 Wymagania szczegółowe.- Beton, B25, B30 

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-

B-06250 nie powinna przekraczać: 

– wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

– wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metody stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 

w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

– Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

6) Podbudowa piaskowo-cementowa 

Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z rysunkami, w zależności od rodzaju 

nawierzchni. Stosunek cementu do pisku powinien wynosić 1:4. 

Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku 

wodno-cementowym 0,25-0,35. 

Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić, co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa. 

Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 

25 i odpowiadać PN-88/B-3000. 

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadać PN-86/B-

06712. 

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna być odmiany „1” i odpowiadać 

wymaganiom PN-88/B-32250. 

7) Zbrojenie rozproszone 

Włókna stalowe do zbrojenia betonu 

Dane techniczne: 

Materiał Drut okrągły, ciągniony na zimno, goły, o średnicy nominalnej 

1,0 mm ze stali niskowęglowej (poniżej 0,1% C) 

Postać     Włókno stalowe okrągłe z odgięciami na końcach 

Średnica    1,0 mm ± 10% 

Długość:    50 mm ± 10% 

Wytrzymałość na rozciągani  e≥ 800 N/mm2 

Odporność na przeginanie ≥7 Liczb przegięć, po których na powierzchni włókna nie 

występują pęknięcia ani naderwania. 

 

 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

– mieszarki do zapraw 

– betoniarki wolnospadowej 

– pompy do betonu 

– przenośnych zbiorników na wodę 

– drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

– polewaczek do pielęgnacji betonu. 

– elektronarzędzi. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

 Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

 Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu  

 Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

 Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 

masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

 Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2 Podłoże i warstwy wyrównawcze 

 Podkład betonowy 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i 

wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i 

nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, 

gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5o C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas 

opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. 

Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie 

podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej 

położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w 

miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez 

ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 ”Zaprawy 

budowlane zwykłe” i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu. 

 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 

izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 

oraz nasycone wodą. 

Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC 

w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.  

Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury 

określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego).  

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 

kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne 

zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.  

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.  

W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 

konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 

Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości 

podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku 

prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno 

przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 

polietylenową lub spryskiwanie wodą. 

5.3 Mieszanka betonowa 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 

gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

5.4 Betonowanie 

 Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

– Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

– Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

– Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne. 

 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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5.5 Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. 

 Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.7 Pielęgnacja betonu 

 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania.  

 Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 

manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 

wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w 

warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.8 Wykańczanie powierzchni betonu 

 Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej, 

– równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż 2 mm. 

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

– wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

– braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

– wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania w czasie robót 

 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

 Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

– 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 wyżej oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

6.3 Badania w czasie odbioru 

 Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

– stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

 Prawidłowość wykonania podkładów weryfikuje się przez sprawdzenie: 

– równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. 



 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA OBIEKTU STACJI PKP WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTYKOWANIA NA CELE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

 

 11 

– odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.4 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, 

które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane 

na koszt Wykonawcy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót: 

– dla podkładów betonowych jest [m3], 

– dla nadbeton na stropie jest [m3], 

– dla podkładów piaskowo-cementowych jest [m3], 

– dla posadzki betonowej jest [m2], 

– dla warstwy wyrównawczej cementowej, zbrojonej jest [m2]. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 

pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

– podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 

8.2 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić z zanieczyszczeń. 

8.3 Odbiór podkładów i posadzek 

Odbiór gotowych podkładów i posadzek przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 

„Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  

Podkłady i posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 

– równości podkładu, 

– odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

– wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

– prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

– prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

– prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

– ocenę wyników badań, 
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

 Płaci się za ustalona ilość [m3] podkładów betonowych i  nadbetonu, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie podłoża lub podkładu, 

– wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej 

– pielęgnację betonu, 

– roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 Płaci się za ustalona ilość [m3] podkładów piaskowo-cementowych, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie podkładu, 

– roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 Płaci się za ustalona ilość [m2] warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości od 4,0-8,0 cm, 

– roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym, 

– roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur.  
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników  przy 

projektowanych boiskach   

1.2 Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST    

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół budynku zaplecza    

1.4 Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST   „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3 Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 

plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 

warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 

torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 

miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 

przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4 Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 

klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 
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2.5 Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni   

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5  WYKONANIE  ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Trawniki 

. Proponuje się  wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne 

użytkowanie.  

Przygotowanie mieszanki 

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 

jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw 

nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając 

liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie  

powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. 

Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać 

powinien najwyższe normy wysiewu. 

  Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie 

wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą 

znajdować się zanieczyszczenia . 

Pora siewu   

Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść 

odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed 

rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki  do wysiewania nasion traw 

występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim.  

Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim 

klimatycznych. 

 Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem , 

którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały 

nierówności. Należy wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po  3 dniach po wałowaniu 

wykonujemy pierwsze cięcie , skracając końce liści na długość 2 cm.  Celem tak wczesnego 

koszenia jest spowodowanie do  rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny 

odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 
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5.3 Pielęgnacja w pierwszy roku   

   Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem 

powierzchni trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego 

wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie 

nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna 

(plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko 

końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych 

nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające 

się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie 

w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest 

rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo 

korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do lepszego krzewienia się 

traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika 

mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ją zebrać, ponieważ powoduje ona 

zżółknięcie trawnika i może być przyczyną gnicia liści. 

Pamiętać należy również o aeracji. 

6   KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Obmiar robót 

6.3 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko-

ślusarskich. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje okna i drzwi wg projektu 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 

usztywniających konstrukcję, 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 

do jego długości, 

stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. 

Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 

techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

2.2 Rodzaje materiałów 

 

STOLARKA OKIENNA  

 

OKNA  

 

OKNO ALUMINIOWE, STAŁE/UCHYLNE, SZKLENIE PODWÓJNE, 6/4/2/1 KWATERY. UK < 1,3 W/M2K 

NAWIETRZAK W GÓRNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA. RAL 9011 
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STOLARKA DRZWIOWA 

 

DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ1/DZ2 

DRZWI ALUMINIOWE, SZKLENIE PODWÓJNE, 2 GÓRNE KWATERY STAŁE, DRZWI Z 6 KWATERAMI, 

WKŁADKA PATENTOWA MIN. KLASA C, SAMOZAMYKACZ UK < 1,7 W/M2K. NAWIETRZAK W GÓRNEJ 

CZĘŚCI SKRZYDŁA, RAL 9011 

 

DRZWI ZEWNĘTRZNE Dp1 

DRZWI PEŁNE, STALOWE BEZ NAWIEWU, JEDNOSKRZYDŁOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA, 

WKŁADKA PATENTOWA, UK < 1,7 W/M2K 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE Dp2 

DRZWI PEŁNE, STALOWE BEZ NAWIEWU, JEDNOSKRZYDŁOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA, 

WKŁADKA PATENTOWA,  

 

DRZWI WEWNĘTRZNE DW1 

DRZWI ROZSUWANE JAKO ELEMENT ZESTAWU PRZESZKLENIA TWORZĄCEGO PRZEDSIONEK, WYMIARY 

OTWORU WYJŚCIOWEGO ŚWIETLE PO ROZSUNIĘCIU OBU SKRZYDEŁ 130x205, PRZESZKLONE, 

DWUSKRZYDŁOWE, WKŁADKA PATENTOWA, ALUMINIOWE, RAL 9011  

 

DRZWI WEWNĘTRZNE D1 
DRZWI PEŁNE, PŁYTOWE Z NAWIEWEM, JEDNOSKRZYDŁOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA, 

SAMOZAMYKACZ, WKŁADKA PATENTOWA, W POMIESZCZENIACH PORZĄDKOWYCH BEZ 

SAMOZAMYKACZA 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE D1’ 
DRZWI PEŁNE, PŁYTOWE Z NAWIEWEM, JEDNOSKRZYDŁOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA, 

SAMOZAMYKACZ, WKŁADKA PATENTOWA, W POMIESZCZENIACH PORZĄDKOWYCH BEZ 

SAMOZAMYKACZA 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE D2 

DRZWI ALUMINIOWE, Z PRZESZKLENIEM, BEZ NAWIEWU, JEDNOSKRZYDŁOWE, OŚCIEŻNICA 

REGULOWANA, WKŁADKA PATENTOWA, RAL 9011 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE D3 

DRZWI PEŁNE ALUMINIOWE, BEZ NAWIEWU, JEDNOSKRZYDŁOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA, 

WKŁADKA PATENTOWA, RAL 9011 
 
DRZWI WEWNĘTRZNE D4 

DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, BEZ NAWIEWU, JEDNOSKRZYDŁOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA, 

WKŁADKA PATENTOWA, KOLOR - CIEMNOBRĄZ 

 
DRZWI WEWNĘTRZNE DW1 

DRZWI ALUMINIOWE, SZKLENIE PODWÓJNE, 2 GÓRNE KWATERY STAŁE, DRZWI Z 6 KWATERAMI, 

WKŁADKA PATENTOWA min. KLASA C, SAMOZAMYKACZ NAWIETRZAK W GÓRNEJ CZĘŚCI 

SKRZYDŁA, RAL 9011 EI30 

 
DRZWI WEWNĘTRZNE DW2 

ZESTAW DRZWIOWY, 2-KWATEROWY, 1 KWATERA STAŁA DRUGA PRZESUWNA, OBIE KWATERY 

PRZESZKLONE, WKŁADKA PATENTOWA, ALUMINIOWE, RAL 9011  

 
DRZWI WEWNĘTRZNE DW3 

ZESTAW PRZESZKLENIA Z DRZWIAMI HARMONIJKOWYMI, DOLNY RZĄD KWATER (6szt.) SKŁADANY 

GÓRNY (6szt.) STAŁY, WKŁADKA PATENTOWA, ALUMINIOWE, RAL 9011  
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DRZWI WEWNĘTRZNE DW4 

ZESTAW PRZESZKLENIA Z DRZWIAMI ROZSUWNYMI (DWIE DOLNE CENTRALNE KWATERY ROZSUWANE), 

WKŁADKA PATENTOWA, ALUMINIOWE, RAL 9011  

2.3 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

2.4 Sprzęt do wykonywania i montażu ślusarki 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST.  

3 TRANSPORT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

3.2 Transport materiałów 

 Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

 Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

 Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 

pomieszczeniami z wyjątkiem :  

– śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

– farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

– kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 

3.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

 Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.   

 Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  

 Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

– nazwę i adres producenta, 

– nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

– datę produkcji i nr partii, 

– wymiary, 

– liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

– numer aprobaty technicznej, 

– nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

– znak budowlany. 

 Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok. 

 Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  

 Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4 WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

Roboty przygotowawcze  
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Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 

przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 

oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

4.2 Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

– powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  

– powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

4.3 Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

– na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

– maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

– dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

– na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu 

ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. 

Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 

tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu 

mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na 

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w 

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

. 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
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5.2 Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-

67/B10086 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

– zgodność wymiarów, 

– jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

– zgodność wymiarów 

– stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

– wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

6 OBMIAR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

–  [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych zewnętrznych, 

–  [m2] – montowanych okien PCV, 

– [m] – montowanych podokienników, 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Sprawdzeniu podlegają: 

– jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 

– poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 

– sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

– dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB 

7.2 Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

– zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

– wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

– prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 

– dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

7.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

– zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

– sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

– dokonać wpisu do dziennika budowy 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

8.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] ościeżnic drzwiowych obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie narzędzi i sprzętu, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych zwykłych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i ślusarki drzwiowej drewnianej 

obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie narzędzi i sprzętu, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– montaż drzwi drewnianych płytowych, 

– montaż drzwi drewnianych płytowych z kratką, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i ślusarki aluminiowej obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie narzędzi i sprzętu, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– montaż okien aluminiowych, 

– montaż witryn aluminiowych, 

– montaż drzwi aluminiowych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] szkła profilowanego wraz z konstrukcją 

obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– montaż szkła profilowanego wraz z konstrukcją, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] parapetów obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– montaż parapetów zewnętrznych, 

– montaż parapetów wewnętrznych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] urządzeń stałych obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– montaż konstrukcji stalowych z tablicą do koszykówki i obręczą z siatki, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 

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

PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

                                    akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

                                    budowlanych. Wymagania 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i 

cementową powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1. Materiały podstawowe: 

– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 

wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 

– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w PN-EN 490:2000. 

2. Materiały pomocnicze:  
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– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 

ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 

– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką 

takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie 

okapu, siatki ochronne okapu, 

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.  

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

3. Pokrycie połaci dachowych dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze czerwonym, 

angobowaną, układaną podwójnie (w koronkę). Wraz z zamontowaniem dachówek 

wentylacyjnych połaci dachowych zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.3 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 

przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.4 Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 

odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 

odprowadzenia wód opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 

ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 

pokrycia dachówką. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
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4.2 Transport materiałów  

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 

ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 

pianki poliuretanowej. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką  

  Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 

zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli 

podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu 

poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

– wykonanie kominów i nasad kominowych, 

– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 

pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 

kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 

dachowe. 

5.3 Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

  Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i 

prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

  Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek 

ceramicznych są następujące: 

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 

może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane 

za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 

całej długości dachu, 

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 

mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 

pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 

środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 

przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 

grubości łat, 
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– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, 

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 

kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4 Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

 Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury powietrza. 

  Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko 

dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.5 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla 

łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 

około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 

inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty 

drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki 

gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą 

nie powinny przekraczać ±10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 

stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 

cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej 

niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 

dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.6 Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

 Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), 

holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być 

wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 

  W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej). 

  Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 

stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane 

przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem 

zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

 Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 

zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241. 

1) Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 

spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w 
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rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed 

odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a 

dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być 

wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

2) Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 

rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 

pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w 

gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 

Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 

3) Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową 

ciągnioną i marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach 

przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie 

powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu dachówką 

zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie 

prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 

metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 

4) Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 

ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm,  

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane 

przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których 

dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne 

krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, 

tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy 

okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw 

dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

– holenderki 7-13 cm, 

– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 

– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5) Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w 

rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony 

najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 

klimatycznych II i III. 

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 

– w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 

najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w 

strefach klimatycznych II i III. 

 Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

6) Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w 

dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 

ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

5.7 Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową 

 Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową 
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Krycie cementową dachówką karpiówką podwójną lub dachówką zakładkową powinno być 

wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych ww. 

normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia 

dachówką cementową, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej). 

  Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można 

stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, 

polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań systemowych, pod warunkiem 

zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

 Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką 

zakładkową według PN-63/B-10243 

1) Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być 

zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest 

murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na 

okapie powinny być ułożone na zaprawie wapiennej. 

2) Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte 

względem styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie 

powinny przekraczać ±10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5 mm przy pokryciu 

dachówką zakładkową. 

3) Wielkość zakładów 

Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 

ułożone rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu 

dachówką zakładkową. 

4) Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy kryciu dachówką karpiówką – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub 

szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. 

Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie przymocowane. 

b) Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga 

dachówka powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być 

przymocowana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych 

pasach połaci dachowej, a na środkowym pasie połaci – co szósta dachówka w 

każdym rzędzie. Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta 

systemu pokrywczego dachówką cementową. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 

(międzyoperacyjny) łacenia dachu . 

6.2.1 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
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realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej ST. 

6.2.2 Badania prawidłowości łacenia 

  Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

– przekroju i rozstawu łat, 

– poziomu łat, 

– zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 

cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 

kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 

próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności 

w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podkładu, 

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 

deszczu. 

6.4.2 Opis badań 

1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 

ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 

najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały 

wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 

oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za 

pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane 

zostały wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 

3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 

wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 

5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 

miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 

kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje 
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się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 

należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

1. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej 

specyfikacji. 

2. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny 

i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie 

łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością 

do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 

specyfikacji. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 

porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za 

pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 

6.4.2.3.  

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

5. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej 

specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich 

połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. 

kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.  

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 

przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 

płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 

projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych 

w tablicy 0005 KNR 2-02.  

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. 

  Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 

rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  

  W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania 

obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i 

obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź 

obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
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rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 

blacharskich.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 

dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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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 wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu 

dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,  

– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 

dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

– pokrycie kalenic i grzbietów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
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Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach 

pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-77/B-02011 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999 

Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10243 

Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana 

Az1). 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U) 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 1304:2002 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć 

dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki 

blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB 

Promocja – 2004 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem koryta i  profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża gruntowego  pod  boiska   

1.2 Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem  :  

- Rozbiórki, koryta   i wywiezieniem  nadmiaru ziemi  

- profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod nawierzchnie boisk  

1.4  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 
 Nie występują. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

4.1.  

Wywóz ziemi na odległośc ustalona prez Wykonawcę 

5  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 
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 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

5.3 Wykonanie koryta    

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 

odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 

w pkt 5.4. 

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 

określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 

według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania w czasie robót 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4 Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 

 

 

 

6.2.5 Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 

 

 

6.2.7 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 

[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do + 10%. 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7 ZASADY OBMIARU 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw  odsączających  pod 

nawierzchnie    

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  jak w pt.1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy 

pomocniczej  pod nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy 

odsączającej w korycie pod boiska   

1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST   „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w   „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piasek 

2.3 Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d


 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
 

60

10

5

 
gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
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 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

2.4 Wymagania dla geowłókniny 

 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające 

powinny posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5 Składowanie materiałów 

2.5.1 Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 

nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 

okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

      równiarek, 

      walców statycznych, 

      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST   „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST   „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST   „Roboty ziemne” 

oraz   „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 
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 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej 

lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 

dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 

należy przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 

być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 

[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 

jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4  Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z geowłóknin. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej 

powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

Wymagania dla warstw: 

 warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm 

 warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=0,97 w ilości 

niezbędnej dla wymiany gruntów nienośnych  
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 grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8 Zagęszczenie,  

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2 Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. 

6.3.3 Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4 Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 

 

6.3.5 Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6 Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunię
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6.3.7 Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją +1 cm, -2 cm. 

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy. 

6.3.8 Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-

12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 

 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 

2,2. 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

7  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w   „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST   „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

    prace pomiarowe, 

    dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

     wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

     zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

    utrzymanie warstwy. 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin 

obejmuje: 

      prace pomiarowe, 

      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
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       pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

      utrzymanie warstwy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2 Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i 

obejmują ST: 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą 

wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w ST 00.00 

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. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

podano w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3 Wymagania dla materiałów 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zstaną przez Wykonawcę 

wywiezione 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. 

2.3.1 Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

  

 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2 Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

    Wymagania   

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie 
Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa łamane 
Żużel 

  

Badania 

  właściwości Podbudowa według 

    zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), 

nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą I 

lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 

do 70 

od 30  

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

  

- 

  

- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie więcej 

niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie więcej 

niż 

  

  

35 

  

30 

  

  

45 

  

40 

  

  

35 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

40 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 

niż 2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

2 

  

4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  

b) przy zagęszczeniu IS  

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

PN-S-06102 

[21] 

  

  

2.3.3 Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4 Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 piasek wg PN-B-11113 [16], 

 miał wg PN-B-11112 [15], 

 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5 Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

 wapno wg PN-B-30020 [19], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
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 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6 Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3 SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dstępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

  ≤ 5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą 

lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

 

O

d

90

50

  ≤  1,2  (2) 
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w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 

podawana przez producenta geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 

wysychaniu. 

5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej stateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to 

każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 

nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5  Odcinek próbny 

 Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 

dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  

5.6 Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 

niniejszej ST. 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

  

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy-padająca 

na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

  

  

6.3.2 Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3 Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4 Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 

gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 

niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 

każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
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E

E

1

2

   

  

6.3.5 Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 

2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  

podano w  tablicy 3. 

  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2  Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3 Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

-  dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8 Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym  

  

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-

cenia mierzony płytą o średnicy 

30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 

pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

  

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

 

6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednstki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w ST  

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 

 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 

 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

 PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

 PN-B-30020 Wapno 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
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 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

 PN-S-96035 Popioły lotne 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowych i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej   

1.4  Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 

m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST   

„Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 

2.2 Betonowa kostka brukowa   

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 

 1.     odmianę: 

a)  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2.     barwę: 

a)  kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta   

4.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość:    60mm lub 80 mm   

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 

ukosowanymi krawędziami górnymi. 
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2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 

warunkach mrozu  

  

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary     

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 

grubości 

< 100 mm 

≥ 100 mm 

C Długość 

  

  

± 2 

± 3 

Szerokość 

  

  

± 2 

± 3 

Grubość 

  

  

± 3 

± 4 

Różnica 

pomiędzy 

dwoma 

pomiarami 

grubości, tej 

samej kostki, 

powinna być ≤ 3 

mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

  

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 

250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 

wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 

wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 

lub polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 

zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 

tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

  

  

  

  

3.3 

Tekstura 

  

  

  

  

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały element) 

  

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 

we właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane za istotne 
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 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 

stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 

chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 

barwników organicznych). 

2.2.3  Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 

a)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

       mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

b)     do wypełniania spoin  

       piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 

       piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112  [3], 

2.4 Krawężniki, obrzeża i ścieki   

a)     krawężniki betonowe  

b)    obrzeża betonowe   

2.5  Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

a) pod chodniki 10cm pospółki  

b) pod wjazd 20cm  tłucznia 

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),   

d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą). 

e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

  

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 

4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 

w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

5  WYKONANIE  ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 
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5.2 Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami   

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3 Konstrukcja nawierzchni 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

      wykonanie podbudowy, 

      wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

      przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

      ułożenie kostek z ubiciem, 

      zasypka spoin piaskiem 

      wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

      pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4  Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.5  Obramowanie nawierzchni 

  Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 

kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6 Podsypka 

  Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla 

materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

   

   Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

      wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 

w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 

20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1 Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
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układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 

wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 

wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 

odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 

być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 

dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką. 

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 

być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

5.7.3 Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 

5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.   

5.7.4  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 

do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 

3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 

temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do          3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
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6.2 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 

podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-

08.05.00 [20] 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 

projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 

od projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki   

  a)     zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

  b)    położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 

2 cm 

  c)     rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -2 cm 

  d)    równość w profilu podłużnym (wg 

BN-68/8931-04 [8] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

  e)     równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z poziomnicą i pomiarze 

prześwitu klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie 

metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą 

a powierzchnią do 

8 mm 

  f)      spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

  g)    szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do  5 

cm 

  h)    szerokość i głębokość wypełnienia 

spoin i szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po wykruszeniu 

dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i)      sprawdzenie koloru kostek 

i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub 

decyzji Inżyniera 

    

6.3 Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. 
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, 

wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

25 m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 

5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod 

i dopuszczalnych wartości podanych w 

tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 

w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 

obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie 

spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

  

7 OBMIAR  ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

8  ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST   „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 

-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

-      ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

  

9 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST   „Wymagania ogólne” [9] 

pkt 9. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
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 drogowych 

4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jako ci
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1.  CZ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
uk adaniem i monta em elementów instalacji elektrycznej (uk adanie kabli i przewodów, monta  osprz tu, opraw,
rozdzielnic elektrycznych), instalacji odgromowej i po cze  wyrównawczych, linii kablowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw  opracowania specyfikacji technicznej szczegó owej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub

ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezb dne do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót zwi zanych z:

uk adaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
monta em opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem pod a i robotami
towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.
kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze monta  elementów osprz tu instalacyjnego itp.),

eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,

eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kana ach zamkni tych), u atwiaj cego
docelowe wci ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
wykonaniem    oznakowania    zgodnego    z    dokumentacj    techniczn    wszystkich  wyznaczonych  kabli  i
przewodów,
przeprowadzeniem   wymaganych   prób   i   bada    oraz   potwierdzenie   protoko ami kwalifikuj cymi montowany
element instalacji elektrycznej.
kompletacj  wszystkich materia ów i urz dze  potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególno ci
roboty lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta u wyposa enia rozdzielnicy,
zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urz dze  rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z
dokumentacj  techniczn
dokonaniem wszelkich po cze  instalacyjnych, szyn zbiorczych wewn trznych przy u yciu materia ów oraz rodków
wg dokumentacji technicznej,
wykonaniem wewn trznych po cze  ochronnych oraz po cze  ochronnych konstrukcji pomi dzy poszczególnymi
segmentami rozdzielnicy oraz z szyn  uziemiaj  obiektu,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w
dokumentacji,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi prefabrykat do
monta u, jako element instalacji elektrycznej,
opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
monta em rozdzielnicy w miejscu okre lonym w dokumentacji technicznej,
przeprowadzeniem   wymaganych   prób,   bada    i    pomiarów   ze   sporz dzeniem protoko ów kwalifikuj cych
rozdzielnic  (prefabrykat) do eksploatacji.
wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie
monta em osprz tu i urz dze  piorunochronnych
uk adaniem kabli w budynkach,

wraz z przygotowaniem pod a i robotami towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa



STWiOR STE(S) 01.01
4

in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze a tak e tzw. „polepszania gruntu” i pogr ania elementów uziemie  itp.),

eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element
instalacji odgromowej, uziemienia lub po cze  wyrównawczych.
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element
linii energetycznej do eksploatacji

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Specyfikacja techniczna - dokument zawieraj cy zespó  cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako ci, wymogów bezpiecze stwa, wielko ci charakterystycznych a tak e
co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada  i prób oraz odbiorów i rozlicze .
Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj cy przydatno  dane wyrobu do okre lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga  podstawowych wyrobu oraz metodyk  bada  dla potwierdzenia tych
wymaga .
Deklaracja zgodno ci - dokument w formie o wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj cy zgodno  z
kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj  techniczn
dla danego materia u lub wyrobu.
Certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez upowa nion  jednostk  badaj  (certyfikuj ), stwierdzaj cy
zgodno  z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj
techniczn  dla badanego materia u lub wyrobu.
Cz  czynna - przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad instalacji elektrycznej lub urz dzenia, który
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo e by  pod napi ciem a nie spe nia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s  cz ci  czynn ).
Po czenia wyrównawcze - elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych lub obcych w celu wyrównania
potencja u.
Kable i przewody - materia y s ce do dostarczania energii elektrycznej, sygna ów, impulsów elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów - zespó  materia ów dodatkowych, stosowanych przy uk adaniu
przewodów, u atwiaj cy ich monta  oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami,
wytyczaj cy trasy ci gów równoleg ych przewodów itp.
Urz dzenia elektryczne - wszelkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekszta cania, przesy ania, rozdzia u lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urz dzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn  form  energii

wiat o, ciep o, energi  mechaniczn  itp.).
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy
budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Oprawa o wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urz dzenie s ce do przymocowania i po czenia z instalacj
elektryczn  jednego lub kilku róde wiat a, ochrony róde wiat a przed wp ywami zewn trznymi i ochrony
rodowiska przed szkodliwym dzia aniem ród a wiat a a tak e do uzyskania odpowiednich parametrów wietlnych (

bry a fotometryczna, luminacja ) , u atwia w ciwe umiejscowienie i bezpieczn  wymian róde wiat a, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s  os ony lub elementy
ukierunkowania róde wiat a w formie : klosza, odb nika, rastra, aba uru.
Stopie  ochrony IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr  zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwi zane z danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).
Przygotowanie pod a - zespó  czynno ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz tu instalacyjnego, urz dzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uk adaniem kabli i przewodów maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacj  .
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Do prac przygotowawczych tu zalicza si  nast puj ce grupy czynno ci:
Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
Kucie kucie bruzd i wn k,
Osadzanie osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
Monta u monta  uchwytów do rur i przewodów,
Monta  monta  konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi zkowych, szynoprzewodów,
Monta  monta  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
Oczyszczenie oczyszczenie pod a - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespó  aparatury odpowiednio dobranej i po czonej w bloki funkcjonalne (pola),
cy do zasilania, zabezpieczania urz dze  elektrycznych przed skutkami zwar  i przeci , realizacji wyznaczonych

zada  danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowi ca wraz z obudow
(obudowami) rozdzielnic , w zale no ci od potrzeb mo e spe nia  nast puj ce funkcje: zmiany napi cia instalacji,

czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy
budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Stopie  ochrony obudowy IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
wyposa enia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a
któr  zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposa enie rozdzielnicy elektrycznej - zespó  aparatury i systemów po cze  wewn trznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwi zane danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).
Cz  dost pna - przewodz ca cz  urz dzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, b ca w zasi gu r ki ze
stanowiska dost pnego (tj. takiego, na którym cz owiek o przeci tnej sprawno ci fizycznej mo e si  znale  bez
korzystania ze rodków pomocniczych np. drabiny, s upo azów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod
napi ciem, jednak mo e si  pod nim znale  w momencie zak ócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub uk adu pracy urz dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencja u,
uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrze  lub miejsce eksploatacji instalacji lub urz dze , do którego dost p
posiadaj jedynie osoby upowa nione.
Napi cie dotykowe Ud ( ród owe przy dotyku) - napi cie pojawiaj ce si  przy zwarciu doziemnym pomi dzy
przewodz  cz ci  która mo e by  (nie jest) dotkni ta przez cz owieka a miejscem na ziemi, na którym znajduj  si
stopy.
Os ona izolacyjna - os ona wykonana w celu uniemo liwienia dotkni cia elementów w cz ci dost pnej, na których
mo e si  pojawi  niebezpieczne napi cie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym pr d uziemienia nie powoduje zauwa alnej ró nicy potencja ów pomi dzy
dwoma dowolnymi punktami.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du ej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego po czenia elektrycznego.
Mo e wyst powa  jako:

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako   podstaw    przyjmuje   si    wykorzystanie   uziomów   naturalnych,   jednak   w przypadku braku mo liwo ci lub
nieop acalno ci ich zastosowania, wykonuje si  uziomy sztuczne.
Materia y stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gor co oraz pokryta miedzi  galwanicznie lub platerowana
Zwody - górna cz  urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgl dów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si  metalowe lub elbetowe
elementy dachu (szczególnie te, które wystaj  ponad dach).
Rodzaje zwodów:

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mo liwo ci zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne,
ze wzgl du na konstrukcj  dachu lub konieczno ci spe nienia warunków dodatkowych. Zwody montowane
bezpo rednio na obiekcie okre la si  jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si
izolowanym. Rozró nia si  zwody poziome (niskie, podwy szone i wysokie) i pionowe. Ochron  odgromow  z
zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwy szonych nazwano ochron  klatkow  natomiast z
zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochron  strefow . Ochrona strefowa wymaga
takiego dobrania wysoko ci monta u zwodów, aby ca y chroniony obiekt znalaz  si  w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwód i jego k t ochronny).
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Ochrona wewn trzna - zespó  dzia  i urz dze  zapewniaj cy bezpiecze stwo i ochron  przed skutkami wy adowa
piorunowych, ludziom znajduj cym si  w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urz dze  i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odst pów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
rodków ochrony.

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, s ca do przesy ania energii elektrycznej.
Linia kablowa - kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych w uk adzie wielofazowym albo kilka kabli
po czonych równolegle, które wraz z osprz tem u one sana wspólnej trasie, cz c zaciski dwóch urz dze
elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrze , w której osi symetrii u ono jedn  lub wi cej linii kablowych.
Skrzy owanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome ró nych linii kablowych pokrywaj  si  lub przecinaj .
Zbli enie - miejsce na trasie kabla, w którym odleg  pomi dzy ró nymi liniami kablowymi, urz dzeniem
podziemnym lub drog  komunikacyjn  jest mniejsza ni  odleg  dopuszczalna dla danych warunków uk adania bez
stosowania przegród lub os on zabezpieczaj cych i nie wyst puje skrzy owanie.
Napi cie znamionowe kabla Uo/U - napi cie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napi cie pomi dzy

 a ziemi  lub ekranem kabla, natomiast U -napi cie mi dzyprzewodowe kabla.
W kraju produkuje si  kable elektroenergetyczne na napi cia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20
kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napi cia 64/110 kV stosuje si  kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilo

 tych kabli mo e wynosi  od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm2

(praktycznie od 4 mm2).
Kable sygnalizacyjne produkowane s  na napi cia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo  od 2 do 75, przekroje znamionowe
od (0,64) 0,75 do 10 mm2.

a robocza - izolowana a wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, s y do przesy ania
energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym s y do przesy ania lub odcinania sygna u, impulsu itp. Jako cz
przewodz ca mo e wyst powa  drut o przekroju ko owym, owalnym lub wycinek ko a (sektorowe) lub linka, z ona z
wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze wzgl du na du e nat enie pola elektrycznego na ostrych kraw dziach
ogranicza si  stosowanie kabli z ami sektorowymi do napi  znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach
powy ej 16 mm2. y wielodrutowe zapewniaj  wi ksz  elastyczno  kabla, s  jednak dro sze. Sploty poszczególnych
wi zek, zawieraj cych po kilka  splatane s  we wspó osiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable
sygnalizacyjne posiadaj  w swej budowie dodatkowo  licznikow  (br zow ) i kierunkow  (niebiesk ) dla u atwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

a ochronna „ o” - izolowana a w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barw  zielono-  izolacji,
bezwzgl dnie wymagana przez okre lone rodki ochrony przeciwpora eniowej. czy metalowe cz ci przewodz ce -
dost pnego urz dzenia
elektrycznego (które mog  przypadkowo znale  si  pod napi ciem), cz ci przewodz ce obcych instalacji
elektrycznych, g ówn  szyn  (zacisk) uziemiaj cy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napi cie od 0,6/1
kV, przy czym dla napi  znamionowych do 12/20 kV przekrój y nie musi by  identyczny z przekrojem roboczym
kabla (np. dla y roboczej do 50 mm2 - przekrój y ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powy ej 95 mm2 -
minimum 50 mm2).

a powrotna (stara nazwa „ochronna”) - wymagana bezwzgl dnie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z
tworzyw sztucznych na napi cia znamionowe 3,6/6 kV i wy sze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub
ta my miedziane), wspó osiowa z przewodz cego ekranu niemetalicznego, znajduj cego si  na izolacji y lub w rodku
kabla. S y przewodzeniu pr dów zwarciowych i wyrównawczych (pr dów zak óceniowych) w uk adzie wielofazowym.

a probiercza „ p” - izolowana a w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej yle
roboczej; s y do pomiarów, sygnalizacji, obs ugi urz dzenia elektrycznego. Stosowana g ównie dla kabli
jedno owych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2  o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2.

a neutralna - izolowana a robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach cztero owych pe ni rol  przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzale niony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów
roboczych powy ej 35 mm2 mo e wynosi  50% tego przekroju.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),



STWiOR STE(S) 01.01
7

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Monta  elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegó owej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamówienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3   Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych
CPV 45311100-1   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie monta u opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników instalacji elektrycznej.
Monta  rozdzielnic elektrycznych
CPV 45312310-3   Roboty z zakresie ochrony odgromowej

2.  WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu
wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nale y stosowa  przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów
Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym przez
Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow  sporz dzon  przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym monta u
urz dze  elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Jednocze nie praktyczne przyk ady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urz dze  elektroenergetycznych
zawieraj  opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizuj cych si  w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, które mog  by  wykorzystane w praktyce

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca si , aby kable energetyczne uk adane w budynkach posiada y izolacj  wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i
pow ok  ochronn .
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, liczba : 1, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne nale y stosowa  izolowane lub z izolacj  i pow ok  ochronn  do uk adania na sta e, w os onach
lub bez, klejonych do bezpo rednio do pod a lub uk adanych na linkach no nych, a tak e natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo  zale y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napi cia znamionowe izolacji wynosz : 450/750V w zale no ci od wymogów, przekroje uk adanych przewodów mog
wynosi  (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm².
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, przy czym dla przekroju  do 10 mm² nale y
stosowa  obowi zkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe s  do zasilania wewn trznych magistrali energetycznych, obs uguj cych du e rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla du ej liczby odbiorników zamontowanych
w ci gach np. zasilanie du ej ilo ci silników lub opraw o wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materia y przewodz ce szynoprzewodów mo na stosowa  mied  i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mo na montowa  wykonane w obudowie o okre lonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.2. Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i os ony kraw dzi - w przypadku podzia u budynku na strefy po arowe, w miejscach przej cia kabli
mi dzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przej ciach przez cianki konstrukcji wsporczych nale y
stosowa  przepusty ochronne. Kable i przewody uk adane bezpo rednio na pod odze nale y chroni  poprzez stosowanie
os on (rury instalacyjne, listwy pod ogowe).
Kana y i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgl du na miejsce monta u mog  by cienne, przypod ogowe, sufitowe, pod ogowe;
odporne na temperatur  otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC. Wymiary kana ów i listew s  zró nicowane w zale no ci
od decyzji producenta, przewa aj  p askie a ich szeroko ci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze nie kana y o wi kszej
szeroko ci posiadaj  przegrody wewn trzne sta e lub mocowane dla umo liwienia prowadzenia ró nych rodzajów
instalacji w ci gach równoleg ych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoleg ego ró nych sieci przy
wykorzystaniu kana ów i listew instalacyjnych nale y przyj  wg zalece  producenta i zalece  normy. Kana y pionowe o
wymiarach - wysoko  176 do 2800 mm wyst puj  w odmianie podstawowej i o podwy szonych wymaganiach
estetycznych jako s upki lub kolumny aktywacyjne. Osprz t kana ów i listew mo na podzieli  na dwie grupy: u atwiaj cy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowi cy wyposa enie u ytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i

abopr dowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

2.2.3. Systemy mocuj ce przewody, kable, instalacje wi zkowe i osprz t
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymaj cym sta ym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykr cane; stosowane g ównie z
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog  by  wykonane tak e z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykr canie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mog  by  standardowe i do cian pustych, s  do monta u gniazd i czników
instalacyjnych, wyst puj  jako cz ce, przelotowe, odga ne lub pod ogowe i sufitowe. Wykonane s  z materia ów o
wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj  p omienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk  gazy nie s  szkodliwe dla cz owieka, jednocze nie zapewniaj  stopie
ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale niony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgl du na system
monta u -wyst puj  puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, pod ogowe. W zale no ci od
przeznaczenia puszki musz  spe nia  nast puj ø ce wymagania co do ich wielko ci: puszka sprz towa ø 60 mm, sufitowa
lub ko cowa 60 mm lub 60x60 mm, rozga na lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowej ciowa dla przewodów o przekroju y do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do monta u gniazd i

czników instalacyjnych powinny by  przystosowane do mocowania osprz tu za pomoc  „pazurków” i / lub wkr tów.
Ko cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materia ów dobrze przewodz cych pr d elektryczny jak
aluminium, mied , mosi dz, montowane poprzez zaciskanie, skr canie lub lutowanie; ich zastosowanie u atwia
pod czanie i umo liwia wielokrotne od czanie i przy czanie przewodów do instalacji bez konieczno ci ka dorazowego
przygotowania ko ców przewodu oraz umo liwia systemowe izolowanie za pomoc  os on izolacyjnych.
Pozosta y osprz t - u atwia monta  i zwi ksza bezpiecze stwo obs ugi; wyró ni  mo na kilka grup materia ów:
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oznaczniki przewodów, d awnice, z czki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprz t instalacyjny
2.2.4.1 czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:
czniki podtynkowe powinny by  przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomoc  wkr tów lub

„pazurków”.
czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s do instalowania bezpo rednio na pod u ( cianie) za

pomoc  wkr tów lub przyklejane.
Zaciski do czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodu o przekroju 1,02,5 mm2.
Obudowy czników powinny by  wykonane z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia.
Podstawowe dane techniczne:
o napi cie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o pr d znamionowy: do 10 A,
o stopie  ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X,
o stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4.2. Gniazda   wtykowe ogólnego   przeznaczenia   do   monta u   w   instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta  wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ø 60 mm za pomoc  wkr tów lub „pazurków”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by  wyposa one w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpo redniego na pod u za pomoc  wkr tów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musz  by  przystosowane do 5-cio owych przewodów, w tym do pod czenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do po czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,56,0 mm2 w zale no ci
od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nale y wykona  z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

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

2.2.5. Sprz t o wietleniowy
Monta  opraw o wietleniowych nale y wykonywa  na podstawie projektu o wietlenia, zawieraj cego co najmniej:

dobór opraw i róde wiat a,
plan rozmieszczenia opraw,
rysunki sposobu mocowania opraw,
plan instalacji zasilaj cej oprawy,
obliczenie rozk adu nat enia o wietlenia oraz spadków napi cia i obci ,
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o wietleniowej.

Oprawy o wietleniowe nale y dobiera  z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb o wietleniowych
pomieszczenia i warunków rodowiskowych - wyst puj  w czterech klasach ochronno ci przed pora eniem elektrycznym
oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i cienne powinny by  przystosowane do instalowania opraw o wietleniowych, przy czym przekrój
przewodów u onych na sta e nie mo e by  mniejszy od 1 mm2 a napi cie izolacji nie mo e by  mniejsze od 750 V je li
przewody uk adane s w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w
pozosta ych przypadkach.

2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatów
Stanowi  element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s  elementem instalacji
elektrycznej); spe niaj  rol  zabezpieczaj  przed dotykiem elementów pod napi ciem, s  elementem cz cym
podzespo y rozdzielnicy, chroni  przed przedostawaniem si  do wewn trz cia  obcych (stopie  ochrony obudowy IP),
poprzez monta  wyposa enia dodatkowego umo liwiaj  prawid owe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj cych si
warunkach zewn trznych i przy ró nym obci eniu, podnosz  estetyk  instalacji elektrycznych, umo liwiaj  prawid owy
monta .
Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s  jako marka referencyjna.
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Wykonuj cy prefabrykacj  powinien sprawdzi  czy poszczególne elementy obudowy (lub ca a obudowa) posiadaj
certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  nadan  przez wytwórc  deklaracj  zgodno ci. Wymagania ogólne
dotycz ce pustych obudów
rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych podane s  w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposa ania w zaprojektowane urz dzenia lub prefabrykaty
sk adowe, musz  zosta  zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotycz ce metod czenia obudów
w zestawy, sposobu montowania lub usuwania cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materia ów

cznych i uszczelniaj cych obudowy sk adowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa
zgodnie z instrukcj  producenta obudów. Nale y stosowa  wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzuj ce porz dek wewn trz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowa  odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró nia  si  odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.8. Wyposa enie wewn trzne rozdzielnic
Sk ad zestawu elementów wewn trznych rozdzielnicy okre la projekt, jednocze nie wykonuj cy prefabrykacj  powinien
sprawdzi  czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa enia wewn trznego posiadaj  nadany przez wytwórc
certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  deklaracj  zgodno ci.
Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników elementów wewn trznych rozdzielnicy, które wymieniane s
jako marka referencyjna.
Osprz t ten nale y montowa  do obudowy za pomoc : p yty monta owej lub p yty zabudowy, szyn lub belek no nych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pó ek i szuflad.
Po czenia wewn trzne elementów nale y wykonywa  za pomoc : szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zacisków przy czeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju y do 2,5 (4) mm2 nale y pocynowa , natomiast na
przewody powy ej 4 mm2 nale y montowa  ko cówki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.9. Elementy mocuj ce rozdzielnice
Wykonuj cy monta  rozdzielnicy lub ka dego z jej segmentów powinien sprawdzi  czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocuj ce posiadaj  nadany przez wytwórc  certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  deklaracj
zgodno ci.
Podstawowe sposoby monta u:

zabetonowanie w pod u lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
osadzenie w pod u przy u yciu ko ków kotwi cych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),
przykr cenie za pomoc  materia ów z cznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.2.10. Zwody
Zaleca si , aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej by y dobierane, w zale no ci od rodzaju
materia u i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako  materia y  przewodz ce  mo na  stosowa  stal  ocynkowan    cynk,   mied   i aluminium. Przy uk adaniu zwodów
nale y zachowywa  minimalne odleg ci od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej ni  2 cm, dla
zwodów poziomych podwy szonych nie mniej ni  40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spe nia  warunek, aby d ugo
boku p tli nie przekracza a:

20 m dla ochrony podstawowej,
15 m dla obiektów zagro onych po arem i
10 m dla obiektów zagro onych wybuchem.
ty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza :
zewn trzne 45° i wewn trzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro onych po arem, oraz
zewn trzne 30° i wewn trzne 45° dla obiektów zagro onych wybuchem mieszanin par i/lub py ów z powietrzem
(wyj tek stanowi  obiekty o wysoko ci do 10 m posiadaj ce niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry
podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagro onych po arem
lub wybuchem zawieraj  PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

2.2.11. Osprz t urz dze  piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bez rubowych

do przyklejania
Zaciski

do przykr cania przewodów napr anych
dwuprzelotowe do przewodu okr ego
czki
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Zaciski probiercze - cz  przewody odprowadzaj ce z przewodami uziemiaj cymi oraz u atwiaj  dokonywanie
pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Nale y je wykona  dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowa  na
takiej wysoko ci i w miejscu, aby posiada y atwy dost p z poziomu ziemi.

2.2.12. Uziomy
Dodatkowe - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a, a odleg  do s siedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by  mniejsza od dwukrotnej warto ci rezystancji
wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a; wtedy przy jego uk adaniu nale y
uwzgl dni  nast puj ce zasady:

Zalecane jest wykonanie uziomu fundamentowego,
Uziomy poziome uk ada  na g boko ci nie mniejszej ni  0,6 m,
Unika  uk adania pod warstw  nie przepuszczaj  wody np. asfalt, glina, beton,

ty pomi dzy promieniami uziomu powinny by  wi ksze od 60°,
Miejsce uk adania powinno by  oddalone co najmniej o 1,5 m od wej cia do budynku, przej  dla pieszych oraz
metalowych ogrodze ,
Najwy sza cz  uziomu pionowego powinna znajdowa  si  co najmniej na g boko ci 0,5 m przy d ugo ci ponad 2,5
m,
Maksymalna d ugo  pojedynczego uziomu sztucznego powinna by  mniejsza ni  35 m dla gruntów o rezystywno ci
< 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywno ci > 500 Qm.

2.2.13. Wewn trzny osprz t ochronny
Po czenia wyrównawcze - najwa niejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której do czone s  wszelkie
urz dzenia i instalacje metalowe. Elementy cz ce urz dzenia i instalacje z szyn  przedstawia.
Po czenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.
Ograniczniki przepi - stanowi  ochron  urz dze  ko cowych aparatów i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepi ciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencja ów. Istnieje mo liwo  ochrony
centralnej dla ca ej instalacji elektrycznej wewn trznej lub wybranych elementów.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST,

 w ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji elektrycznych
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa  na b bnach (oznaczenie „B”) lub w kr kach (oznaczenie „K”),
ko ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci do wewn trz i wyprowadza poza
opakowanie dla u atwienia kontroli parametrów (ci , przekrój).
Pozosta y sprz t, osprz t i oprawy o wietleniowe wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa  w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywa  si  przy u yciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo ci materia ów u ytych na
poszczególne elementy obudowy, dla czenia elementów miedzianych nale y stosowa  spawanie gazowe lub ukowe w
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os onie gazowej.

4.. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Podczas transportu materia ów ze sk adu przyobiektowego na obiekt nale y zachowa  ostro no  aby nie uszkodzi
materia ów do monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu wynosz  dla b bnów: - 15°C i -
5°C dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji.
Nale y   stosowa    dodatkowe   opakowania   w   przypadku   mo liwo ci   uszkodze  transportowych.
Du e rozdzielnice nale y przygotowa  do transportu dziel c na elementy o wadze umo liwiaj cej atwe dostarczenie na
miejsce zabudowywania. Stosowa  opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót.
Roboty   winny   by    wykonane   zgodnie   z   projektem,   wymaganiami   SST   oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Monta  przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie monta owej,
enie na miejscu monta u wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów,
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie
we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z
zabetonowaniem,
monta  na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),
uki z rur sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo e by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s  w tablicy poni ej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie uku

rednica    znamionowa    rury (mm)
18 21 22 28 37 47

Promie uku (mm) 190 190 250 250 350 450

czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czek (lub przez kielichowanie),
puszki powinny by  osadzone na takiej g boko ci,  aby ich górna (zewn trzna) kraw  po otynkowaniu ciany by a
zrównana (zlicowana) z tynkiem,
przed   zainstalowaniem   nale y   w   puszce   wyci    wymagan    liczb    otworów dostosowanych do rednicy
wprowadzanych rur,
koniec rury powinien wchodzi  do rodka puszki na g boko  do 5 mm,
wci ganie do rur instalacyjnych i kana ów zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla u atwienia
wci gania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST, uk adanie
(monta ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST. W przypadku atwo ci wci gania kabli i przewodów, wci ganie drutu
prowadz cego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na
naci gi i dodatkowe napr enia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),
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roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa cian i
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  przykry  kana ów instalacyjnych,
przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.2.  Monta     opraw     o wietleniowych     i     sprz tu     instalacyjnego,     urz dze     i  odbiorników  energii
elektrycznej
Te elementy instalacji montowa  w ko cowej fazie robót, aby unikn  niepotrzebnych zniszcze  i zabrudze . Oprawy do
stropu montowa  wkr tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na ko kach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej montowanego na cianach.
Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi  ich dzia anie oraz prawid owo  po cze .

ród a wiat a i zap onniki do opraw nale y zamontowa  po ca kowitym zainstalowaniu opraw.
Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia  niezb dn  wytrzyma  na
wyci ganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wy czniki nale y instalowa  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia.
W sanitariatach nale y przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem przestrzeni
ochronnych.
Po enie wy czników klawiszowych nale y przyjmowa  takie, aby w ca ym pomieszczeniu by o jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim po eniu, aby styk ten wyst powa  u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale y pod cza  w taki sposób, aby przewód fazowy dochodzi  do
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny b cy  przewodu wielo owego powinien mie  izolacj  b  kombinacj  barwy zielonej i

tej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona  zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3. Instalacja po cze  wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze  i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja  elektryczny, nale y wykona  instalacje
po cze  wyrównawczych. Instalacja ta sk ada si  z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna szyna
wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównuj cym potencja y jest przewód wyrównawczy.
Po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe nale y wybra cz c przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi
innych instalacji.
Po czenia wyrównawcze g ówne nale y wykona  na najni szej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy  rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzaj c je do
wspólnego punktu - g ównej szyny uziemiaj cej.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y stosowa
iskierniki.
Dla instalacji po cze  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe nale y
stosowa  odgromniki zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.2.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si  w oparciu o projekt techniczny, uwzgl dniaj cy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwa niejszych wymogów nale : stopie  ochrony, ilo  wolnego miejsca do monta u,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotycz ce sieci zasilaj cej, miejsce zasilania i odp ywów oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposa enia. W oparciu o powy sze dane nale y sporz dzi  schemat ideowy, który zwykle
jest za cznikiem do dokumentacji.
Nast pnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa enia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo na pomin .
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy nale y dokona  mocowania i
po cze  aparatów i urz dze  wg zalece  producentów.
Przy skomplikowanych uk adach wyposa enia nale y sporz dzi  kart  technologiczn  dla prefabrykacji, stanowi ona
za cznik do protokó u zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl dnia  wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech
obudowy, a w szczególno ci:

stopie  ochronno ci,
wymiary zewn trzne ka dego elementu obudowy,
typ rozdzielnicy ze wzgl du na sposób monta u: wolnostoj ca, przy cienna, na cienna, wn kowa
typ rozdzielnicy ze wzgl du na napi cie robocze: redniego napi cia, niskiego napi cia, s abopr dowa,
sposób zasilania i odp ywu: „od góry” lub „od do u”,
typ przy czenia do instalacji: p yty przepustowe, d awice, zaciski, przy czenie bezpo rednie,
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sposób mocowania wyposa enia w obudowie: p yty monta owe i os onowe, elementy dystansowe, szyny no ne
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga  normy PN-EN 60439-2:2004,
rodzaj materia u i kolor elementów obudowy,
sposób zabezpieczenia przed dost pem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymaga  normy PN-EN 60439-
3:2004,
kompletno  monta u wyposa enia dodatkowego,
kompletno  i prawid owo  opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajduj ce si
wewn trz i na zewn trz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by  wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy
drukarki i nie powinno zakrywa  danych technicznych aparatów i osprz tu,
w ka dej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa  si  kiesze  przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spe nia  wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi dzynarodow  IEC-439-1).
Wymagane jest wiadectwo bada  dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spe nia  wymogi norm PN-EN
60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodost pnych musi spe nia  wymogi normy
PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by  wyposa ona w maskownic  z tworzywa sztucznego, chroni  przed skutkami
napi cia dotykowego, je li wyst puje mo liwo  kontaktu bezpo redniego z elementami pod napi ciem.
Wszystkie konstrukcje przy cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia  dost p do kompletu elementów
wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nale y przewidzie  rozwi zanie pozwalaj ce na ewentualn  rozbudow
uk adu, bez konieczno ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa
rezerwa miejsca oka e si  niewystarczaj ca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewn trz wyposa enia powinien uwzgl dnia  zasad  jednorodno ci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno ci rozk adu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by  wykonane minimum w
II klasie ochronno ci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pi trowych nale y przewidzie  dywaniki izolacyjne, stanowi ce
standardowe ich wyposa enie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa  si  szyld z nazw  rozdzielnicy zgodn  z nazw  rozdzielnicy ze
schematu g ównego zasilania budynku. Szyld winien by  przymocowany w sposób trwa y.

5.2.5. Monta  rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie monta owej,
rozpakowanie,
ustawienie na miejscu monta u wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
osadzenie    ko ków    osadczych    plastikowych    oraz    dybli,    rub    kotwi cych    lub  wsporników  wraz  z
zabetonowaniem,
monta    wraz   z   regulacj    mechaniczn    elementów   odmontowanych   na   czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),
pod czenie uziemienia,
sprawdzenie     prawid owo ci     usytuowania    w   pomieszczeniu,     w   szczególno ci  zachowania  minimalnych
szeroko ci przej  i dróg ewakuacyjnych,
sprawdzenie prawid owo ci dzia ania po zamontowaniu,
przeprowadzenie prób i bada .

Przy pod czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale y pami ta  aby wszystkie kable odp ywowe wyposa  w
szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wa ny przy du ej ilo ci kabli odp ywowych.

5.2.6. Monta  instalacji piorunochronnej i uziemie
Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie monta owej,
enie na miejscu monta u wg projektu,
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wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie
przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w cianach, pod ach, lub sufitach
osadzenie ko ków plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, zacisków, z czek wraz z
zabetonowaniem,
monta  na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do monta u instalacji odgromowej,
oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich
wytycznych,
roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u instalacji piorunochronnej i uziemie  jak: zasypanie wykopów,
zaprawianie bruzd, naprawa cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  przykry  kana ów
instalacyjnych,
przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.2.7. Instalacja po cze  wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze  i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja  elek-tryczny, wykona  instalacje
po cze  wyrównawczych. Instalacja sk ada si  z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna szyna wyrównawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrównuj cym potencja y jest przewód wyrównawczy.
Wykona  po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe cz ce przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi innych
instalacji.
Po czenia wyrównawcze g ówne wykona  na najni szej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy  rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzaj c je do
wspólnego punktu.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y stosowa
iskierniki.
Dla instalacji po cze  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe nale y
stosowa  odgromniki zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
Przed przyst pieniem do robót nale y dokona  przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z
zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów.

5.2. 8. Uk adanie kabli
Przy uk adaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje:

wyznaczenie trasy linii kablowej,
wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu do ów oraz wymian  gruntu w
przypadku nieodpowiedniego sk adu gruntu rodzimego,
nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
uk adanie kabli w rowach i wykopach,
uk adanie kabli w rurach i blokach, u onych w ziemi,

enie folii oznaczeniowej,
zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:
Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa  uprawniony geodeta, lub za zgod  zamawiaj cego - wykonawca
robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczaj  wbijane w grunt
paliki drewniane lub pr ty metalowe. Nale y jednocze nie prowadzi  tras  kablow  w taki sposób, aby zachowa
odpowiednie odleg ci od innych elementów znajduj cych si  w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od
fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosn cych drzew, itp. Szczegó owe warto ci odleg ci kabli
od innych elementów znajduj cych si  w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie
nierozpoznanym, nale y zwróci  szczególn  uwag  aby nie uszkodzi  istniej cego uzbrojenia. W tym celu, przy
zachowaniu du ej ostro no ci, nale y dokona  przekopów próbnych na g boko  wi ksz  od projektowanego dna
wykopu i o d ugo ci oko o 2 m przez lini  trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycz  wykopów
prowadzonych przy istniej cych budynkach i budowlach.
Szeroko  rowu kablowego zale y od liczby i rodzaju kabli uk adanych równolegle, jednak nie powinna by  mniejsza od:
30 cm dla g boko ci do 60 cm i 40 (50) cm w pozosta ych przypadkach.

boko  minimalna uk adania, mierzona w osi kabla, zale y od rodzaju, przeznaczenia oraz napi cia znamionowego
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kabla (ze wzgl du na warstw  podsypki piaskowej oraz rednic  kabla wykop jest kilkana cie centymetrów g bszy):
50 cm dla kabli uk adanych pod chodnikami  i przeznaczonymi do zasilania o wietlenia, zwi zanego z ruchem
drogowym,
70 cm dla pozosta ych rodzajów i przeznacze  kabli o napi ciu do 1 kV,
80 cm dla kabli o napi ciu do 15 kV, uk adanych poza terenami rolniczymi,
90 cm dla kabli o napi ciu do 15 kV, uk adanych na terenach rolniczych,
100 cm dla kabli o napi ciu powy ej 15 kV.

czne wykopy nale y wykonywa  z zachowaniem zasad bezpiecze stwa.
Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nale y prowadzi  w os onach otaczaj cych (rury  ochronne   lub
bloki   kablowe),   uk adanych  w  wykopach.   W niektórych przypadkach mo na dokona  u enia os on bez
konieczno ci rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosuj c technologi  podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje si
specjalnymi opatami, które posiadaj  zmniejszon  powierzchni  robocz  oraz wyd one trzonki, w celu u atwienia
kopania. Przeciski wykonuje si  specjalnie do tego celu przystosowanymi urz dzeniami.

6.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegó owy wykaz oraz zakres bada  pomonta owych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemie  zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:200Szczegó owy wykaz oraz
zakres pomonta owych bada  rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót polegaj  na sprawdzeniu:

zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodno ci po cze  z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kana ów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i
kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów,
sprawdzenie ci ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji,
poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em
przez wykonawc  monta u,
poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej,
poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,
napisów informacyjno-ostrzegawczych,
dzia ania   przyrz dów   kontrolno-pomiarowych    i    rejestruj cych   (liczniki    energii elektrycznej),
dzia ania sygnalizacji stanu po enia czników,
stanu i gotowo ci ruchowej aparatury i nap dów czników,
stanu zewn trznego g owic kablowych,
stanu kana ów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
stanu ochrony przeciwpora eniowej,
stanu urz dze  wentylacyjnych - ch odzenie rozdzielnicy,
schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
stanu i kompletno ci dokumentacji eksploatacyjnej,
sprawdzenie ci ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
poprawno ci wykonania po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em przez wykonawc
monta u.
poprawno ci     wykonania     i     zabezpieczenia     po cze      rubowych     instalacji piorunochronnych i uziemie ,
potwierdzonych protoko em przez wykonawc  monta u,
pomiarach    rezystancji    instalacji    lub    jej    elementów,    zgodnie    z    zasadami przeprowadzania bada .

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si  przy pr dzie przemiennym np. metod  techniczn  przy u yciu woltomierza,
którego wewn trzna impedancja musi wynosi  minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz ród o pr du powinno by
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów
wraz z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 MQ. Pomiaru nale y dokona  miernikiem rezystancji instalacji o
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napi ciu 1 kV.
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego wp ywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on jako .

7.. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w
dokumentacji i tak:

dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodów: m,
dla sprz tu cznikowego: szt., kpl.,
dla opraw o wietleniowych: szt., kpl.,
dla urz dze  i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprz tu monta owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
dla aparatów monta owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprz tu monta owego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
dla zwodów i uziomów: m,
dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,
dla robót ziemnych: m lub m3.

W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamówienia, mo na ustali  inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.
W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe dla
odpowiednich robót.

8.. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny.
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

przygotowanie pod a do monta u kabli i przewodów, czników, gniazd, opraw o wietleniowych, urz dze  i
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz tu,
instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace
innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
wykonanie i monta  konstrukcji,
ustawienie na stanowiskach aparatów, urz dze , d awików, baterii kondensatorów z przynale  do stosowania
aparatur
ustawienie tablic sterowniczych i przeka nikowych w nastawni,
ustawienie rozdzielnicy,
obwody zewn trzne g ówne i pomocnicze,
instalacje o wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
przygotowanie pod a do monta u instalacji piorunochronnej i uziomów,
instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace
innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z
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uziomem fundamentowym.
podsypki i zasypki,

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym
uko czeniu prac.
Podczas    odbioru    nale y    sprawdzi    prawid owo    monta u    oraz    zgodno    z  obowi zuj cymi  przepisami  i
projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
sieci uziemiaj cej, kablowej i odwadniaj cej uk adanej bezpo rednio w ziemi,
fundamentów,     uziomów    fundamentowych     i     przepustów    umieszczonych    w fundamentach,
prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem: wydzielonych p tli lub elementów
instalacji piorunochronnej i uziomów.
wykonanie wykopów, jako  i prawid owo  wykonania fundamentów.

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu
robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  zasilaj cych.
Zakres bada  obejmuje sprawdzenie:

dla napi  do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
izolacji torów g ównych,
izolacji torów pomocniczych,
dzia ania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
dzia ania mechanicznego czników, blokad itp.,
instalacji ochronnej.

Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

Badania rozdzielnic
Badania dzia ania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegaj  na sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania uk adów
zabezpiecze , sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego za czania rezerwy. Badania nale y
przeprowadzi  wed ug programu, który powinien by  cz ci  dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania dzia ania mechanicznego czników, blokad itp. wykonuje si  na nap dach czników oraz zwi zanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nale y wykona  5 normalnych cykli roboczych (zamkni cie - otwarcie) ka dego cznika.
W rozdzielnicach dwucz onowych nale y wykona  5 cykli przestawie  ka dego cz onu ruchomego - od stanu pracy do
stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

czniki steruj ce wyposa eniem cz onu nale y zamyka  i otwiera  w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby
trzeba tak e sprawdzi  prawid owe dzia anie blokad tego cz onu.
Badania nale y przeprowadzi  wed ug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru
ko cowego.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Zasady p atno ci za wykonanie robót okre la umowa.

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji elektrycznych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty instalacyjne
uwzgl dniaj  równie :
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przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami
oddzia ywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem
przet eniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i

czenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków
ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa

ugotrwa a przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie.
Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny

ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
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ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Cz  1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i podobnego. Cz  1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przy czeniowe i przewody po rednicz ce.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz  1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz  1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz  1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpr dowego do u ytku
domowego i podobnego (RCCB). Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr dowym do u ytku
domowego i podobnego (RCBO). Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi cie robocze 220 V i 230 V i pr dy znamionowe do
25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
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identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  1: Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada  typu
PN-EN 60439-2:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  2: Wymagania dotycz ce przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  3: Wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dost pnych do u ytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do instalowania
na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do instalowania
na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-5:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  5: Wymagania szczegó owe dotycz ce zestawów napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dost pnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdzia u
energii w sieciach
PN-EN 50274:2004
Rozdzielnice   i   sterownice   niskonapi ciowe.   Ochrona   przed   pora eniem   pr dem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo rednim cz ci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-EN 50300:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ogólne wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208:2005(U)
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-E-05163:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe os oni te. Wytyczne badania w warunkach wy adowania ukowego,
powsta ego w wyniku zwarcia wewn trznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych (Zmiana Az1)
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-EN 50164-1:2002 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  1. Wymagania stawiane elementom po czeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  2. Wymagania dotycz ce przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami.
Ochrona instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napi cia.
PN-IEC 60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotycz ce uziemie  instalacji urz dze  przetwarzania danych.
PN-IEC-61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002



STWiOR STE(S) 01.01
22

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz  1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, monta ,
konserwacja i sprawdzanie urz dze  piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003
Ochrona   przed   piorunowym   impulsem   elektromagnetycznym   (LEMP). Cz    2.
Ekranowanie obiektów, po czenia wewn trz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004
Ochrona  przed  piorunowym   impulsem  elektromagnetycznym.   Cz  3.   Wymagania  dotycz ce  urz dze  do
ograniczania przepi  (SPD).
PN-EN 61663-1:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz  1. Instalacje wiat owodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz  2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993
Ograniczniki przepi .  Iskiernikowe zaworowe ograniczniki  przepi  do sieci pr du przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993
Ograniczniki przepi . Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi  z tlenków metali do sieci pr du przemiennego.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998
Urz dzenia   i   uk ady   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada  odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia   i   uk ady   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-IEC 60050(604):1999
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesy anie i rozdzielanie energii elektrycznej -
Eksploatacja.
PN-EN 62271-200:2005 (U)
Wysokonapi ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cz  200: Rozdzielnice pr du przemiennego w os onach
metalowych na napi cie znamionowe wy sze ni  1 kV do 52 kV w cznie.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Postanowienia ogólne.
PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Po czenia i zako czenia .
PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Mufy przelotowe na napi cie nie przekraczaj ce 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Mufy przelotowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. G owice wn trzowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. G owice napowietrzne na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-EN 61330:2001
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Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napi cia na niskie napi cie.
PN-IEC 742+A1:1997
Transformatory separacyjne i transformatory bezpiecze stwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15
Transformatory. Metody bada . Pomiar intensywno ci wy adowa  niezupe nych przy napi ciu przemiennym.
PN-86/E-06041
Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wi kszej. Wyposa enie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004
Transformatory. Wymagania ogólne.
PN-IEC 60076-8:2002
Transformatory. Cz  8: Przewodnik stosowania.
PN-IEC 60354:1999
Przewodnik obci enia transformatorów olejowych.
PN-EN 60726:2003 (U)
PN-HD 605 S1:2002 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada .
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada  (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne redniego napi cia o izolacji papierowej przesyconej.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. lnne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOD G ÓWNY CPV 45212330-8
Roboty budowlane w zakresie bibliotek

Roboty z zakresie instalacji teletechnicznych

Kod CPV 45310000-3
STS 01.01

TEMAT OPRACOWANIA:

Biblioteka publiczna
63-300 Pleszew, ul. Kolejowa, dz. nr 898/3

INWESTOR:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew
63-300 Pleszew, ul. S owackiego 19A
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I. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
instalowaniem okablowania strukturalnego i sieci  telefoniczn

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie:

instalowania okablowania strukturalnego,
transportu i sk adowania materia ów, trasowania linii kablowych, robót monta owych wszelkich urz dze
sk adaj cych si  na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.

ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze, monta  elementów osprz tu instalacyjnego, próby zadzia ania i badania pomonta owe,

ewentualna integracja z innymi systemami
wbudowaniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz
wszelkich elementów sterowania r cznego, powoduj cych zadzia anie systemu alarmowego w razie potrzeby,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowanych
elementów systemu. Dla instalacji skomplikowanych, wchodz cych w sk ad systemu kontroli dost pu obiektu,
przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obs ugi przysz ego u ytkownika.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”

1.5.1. Instalacje sygnalizacji w amania
Punkty rozdzielcze - miejsca b ce w ami sieci w topologii gwiazdy, s ce do konfiguracji po cze . Punkt
zbiegania si  okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadz  sprz t aktywny zarz dzaj cy
sieci  (koncentratory, prze czniki itp.). Najcz ciej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysoko ci wyra onej w
jednostkach U (1U=45 mm).
Okablowanie poziome - cz  okablowania pomi dzy punktem rozdzielczym, a gniazdem u ytkownika.
Gniazda abonenckie - punkt przy czenia u ytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od
strony u ytkownika. Zazwyczaj s  to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym.
Po czenia systemowe oraz terminalowe - po czenia pomi dzy systemami komputerowymi a systemem okablowania
strukturalnego

ówny punkt dystrybucyjny GPD – szafa teleinformatyczna wyposa ona w osprz t aktywny i pasywny b cy
centrum sieci w obr bie budynku;
Przygotowanie pod a - zespó  czynno ci wykonywanych przed uk adaniem kabli i innych elementów instalacji,
maj cych na celu zapewnienie mo liwo ci ich monta u lub u enia zgodnie z dokumentacj . Zalicza si  tu nast puj ce
grupy czynno ci:

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
wykucia i przekucia wymagane do prawid owego monta u elementów systemu,
monta u rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i uk adania kabli,
monta  konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
monta  kablowych  przej  ogniochronnych,  mi dzystrefowych,  zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).
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1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji okablowania strukturalnego:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3   Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych
CPV 45314000-1   Instalowanie urz dze  telekomunikacyjnych
CPV 45314320-0   Instalowanie okablowania komputerowego

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu
wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem:

spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. nale y dokona  tego kompleksowo dla ca ego zast pczego systemu w
elementach instalacji sygnalizacji w amania. Wyj tek stanowi  u yte kable wraz z elementami s cymi do ochrony
mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych przesy u sygna u i pod cze
elementów systemu.

2.1. Ogólne    wymagania    dotycz ce    w ciwo ci    materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Do wykonania i monta u okablowania strukturalnego w obiektach budowlanych nale y stosowa  kable, osprz t oraz
aparatur  i urz dzenia posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym
przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnion .

2.2. Rodzaje materia ów
Informacje techniczne o zastosowanych materia ach i wyrobach w tym wiadectwa jako ci, wiadectwa homologacji,
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wiadectwa zgodno ci, instrukcje monta u i eksploatacji, gwarancje producentów musi posiada :
Ka dy   odcinek   przesy u   sygna u,    wykonany   z    kabla    miedzianego.    Wymagane w ciwo ci  dla  kabli
okre laj  elementy instalacji okablowania strukturalnego.
Kasety i obudowy do monta u urz dze .
Wyposa enie - elementy konfiguracji systemu
Systemy    s ce    do    ochrony    mechanicznej,     mocowania,     prowadzenia    lub ukierunkowania w budynku
linii sygna owych i pod cze  urz dze .

2.3. Kable i przewody instalacji okablowania strukturalnego - rodzaje i uk ady
Izolacja - jako izolacj  stosuje si  tworzywa polietylenowe pojedyncze lub podwójne.
Pow oka - chroni izolacj  kabla przed czynnikami zewn trznymi, g ównie wilgoci , wykonana z tworzyw
polietylenowych z zapor elow  ( elowane) lub polwinitowa,
Wype nienie - materia  izolacyjny, stosowany pomi dzy ami kabla a pow ok , w celu ograniczenia mo liwo ci
jonizacji powietrza w przestrzeni wn trza kabla. Dla stosowanych w instalacjach domofonów i wideofonów, g ównie
stosuje si  tworzywa sztuczne - ta my poliestrowe.
Os ona zewn trzna - chroni kabel przed szkodliwym wp ywem czynników chemicznych i wilgoci przy wzro cie
temperatury. Os ony wykonuje si  z tworzyw sztucznych polietylenowych lub polwinitowych.
Oznaczenia przewodów - w celu atwiejszego rozró niania i identyfikacji przewodów przyj to system CENELEC,
który ma status Polskiej Normy PN-HD 361.

Wykaz podstawowych przewodów do przesy u sygna ów:
Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat.6 4 pary 23AWG 100Ohm LSZH

2.6.  Warunki    przyj cia    na    budow    materia ów    do    robót    monta owych     instalacji  okablowania
strukturalnego
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST,

 w ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,
dostawa kabli i przewodów o izolacji, pow oce lub os onie z tworzyw sztucznych powinna odbywa  si  przy
temperaturze wy szej ni  -15°C, natomiast b bny z nawini tym kablem nie mog  by  zrzucane i przewracane na ich
tarcze.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji okablowania strukturalnego
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
Kable i przewody nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w zale no ci od ich typu.
Pozosta e urz dzenia, osprz t podstawowy i pomocniczy nale y przechowywa  w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznym i wysok
temperatur  (powy ej +40°C), oraz zawilgoceniem urz dze  i osprz tu posiadaj cego elementy elektroniczne.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materia ów
Podczas transportu na budow  lub ze sk adu przyobiektowego na stanowisko robocze nale y zachowa  ostro no  aby
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nie uszkodzi  materia ów do monta u. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgl du na mo liwo
uszkodzenia izolacji, wynosz  dla kabli i przewodów nawini tych na b bny: -15°C oraz -5°C dla zwini tych w
„ósemk ” odcinków kabla.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nale y przewozi  zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne  zasady  wykonania  robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót, w przypadku rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie
certyfikatu wydanego przez producenta.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora nadzoru i wymogami
producenta.

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Uk adanie kabli okablowania strukturalnego
5.2.1.1. Uk adanie i mocowanie przewodów w korytkach i pod tynkiem
Okablowanie poziome w ci gach komunikacyjnych nale y uk ada  w korytkach kablowych stalowych perforowanych.
Podej cia do punktów logicznych wykona  pod tynkiem w rurach os onowych.

Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgl du na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
- w korytarzach: – po trasach kablowych
- w pomieszczeniach: po trasach kablowych, do punktu logicznego – podtynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.
Nale y stosowa  kable w pow okach trudnopalnych – LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa
bezpieczne odleg ci od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilaj cej
biegn  razem i równolegle do siebie nale y zachowa  odleg  (rozdzia ) mi dzy instalacjami (szczególnie zasilaj  i
logiczn ), co najmniej 100mm lub stosowa  metalowe przegrody. Wielko  separacji dla trasy kablowej jest obliczona
dla kabli U/UTP.

Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego).
Trasy kablowe nale y zbudowa  z elementów trwa ych pozwalaj cych na zachowanie odpowiednich promieni gi cia
wi zek kablowych na zakr tach. Warto ci minimalne promieni gi cia kabli s  podane w kartach katalogowych kabli
danego producenta. Rozmiary (pojemno ) kana ów kablowych nale y dobiera  w zale no ci od maksymalnej liczby
kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nale y przyj  zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Zaj to wiat a kana ów kablowych przez kable nale y oblicza  w miejscach zakr tów kana ów kablowych.
Przy ca kowitym wype nieniu wiat a kana u kablami na zakr cie kana  b dzie wówczas wype niony w 40% na prostym
odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nale y wzi  pod uwag  zapisy normy EN 50174-
2:2009 dotycz ce równoleg ego prowadzenia ró nych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilaj cej, zachowuj c
odpowiednie odleg ci pomi dzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzgl dnieniu materia u, z którego zbudowane s
kana y kablowe.
Przy wytyczaniu trasy nale y uwzgl dni  konstrukcj  budynku oraz bezkolizyjno
z innymi instalacjami i urz dzeniami, trasa powinna przebiega  wzd  linii prostych równoleg ych i prostopad ych do
cian i stropów zmieniaj c swój kierunek tylko w zale no ci od potrzeb (tynki, rozga zienia, podej cia do urz dze ),

trasa przebiegu powinna by atwo dost pna do konserwacji i remontów, trasowanie winno uwzgl dnia  miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nale y przestrzega  utrzymania jednakowych wysoko ci zamocowania
wsporników i odleg ci mi dzy punktami podparcia.
Przy uk adaniu kabli miedzianych nale y stosowa  si  do odpowiednich zalece  producenta (tj. promienia gi cia, si y
wci gania, itp.) Kable nale y mocowa  na drabinkach kablowych rednio co 30cm, zaleca si  równie  w przypadku

ugich tras pionowych stosowanie stela u zapasu kabla instalacyjnego rednio co 350cm w celu zmniejszenia do min
napr  wyst puj cych w kablach instalowanych w pionie.
Nale y wystrzega  si  nadmiernego ciskania kabli, deptania po kablach u onych na pod odze oraz za amywania kabli
na elementach konstrukcji kana ów kablowych. Przy odwijaniu kabla z b bna b  wyci ganiu kabla z pude ka nie
nale y przekracza  maksymalnej si y ci gni cia oraz zwraca  uwag  na to, by na kablu nie tworzy y si  w y ani sup y.
Przyj ty ogólnie promie  gi cia podczas instalacji wynosi 8-krotno rednicy zewn trznej kabla Je li wykorzystuje si
tras  kablow  przechodz  przez granic  strefy po arowej, wiat o jej otworu nale y zamkn  odpowiedni  mas
uszczelniaj , charakteryzuj  si  w ciwo ciami nie gorszymi ni  granica strefy, zgodnie z przepisami p.po . i
przymocowa  w miejscu jej instalacji przywieszk  z pe  informacj  o tak zbudowanej granicy strefy.
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5.2.1.1.1. Trasowanie.
Przy wytaczaniu trasy nale y uwzgl dni  konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno  z innymi instalacjami i
urz dzeniami.
 Trasa powinna przebiega  wzd  linii prostych – równoleg ych i prostopad ych.
 Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgl dni  rozmieszczenie odbiorników oraz   instalacji nieelektrycznych, takie
jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikn  skrzy owa  i niedozwolonych zbli  mi dzy
tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by atwo dost pna do konserwacji lub remontów.
Trasowanie powinno uwzgl dni  miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nale y przestrzega
utrzymania jednakowych wysoko ci mocowania wsporników i odleg ci mi dzy punktami podparcia.

5.2.1.1.3. Kucie bruzd, uk adanie i mocowanie przewodów.
  Bruzdy nale y dostosowa  do rednicy uk adanych przewodów z uwzgl dnieniem rodzaju  i grubo ci   tynku.
  uki i zgi cia przewodów powinny by agodne.
  Pod e do uk adania przewodów powinno by  g adkie.
  Przewody nale y mocowa  za pomoc  specjalnych uchwytów.

5.2.1.1.4. Przej cia przez ciany i stropy.
 Wszystkie przej cia  przez ciany i stropy musz  by  chronione przed uszkodzeniami.
 Przej cia wy ej wymienione musz  by  wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).
 Obwody przechodz ce przez pod ogi musz  by  chronione przed uszkodzeniami do wysoko ci bezpiecznej. Jako
os ony mo na stosowa  rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.2.1.1.5. Uk adanie przewodów.
W okablowaniu poziomym maksymalna d ugo  przebiegu kabla wynosi 40 m pomi dzy interfejsem u ytkownika
(punktem abonenckim) i panelem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie wolno w adnym wypadku dopu ci  do tego, by
ca kowita d ugo  kabla mi dzy terminalem i punktem rozdzielczym plus przy czenie do sieciowego sprz tu
komputerowego lub okablowania pionowego przekroczy a 100 m. Maksymalna d ugo  kabli krosowych wynosi 5 m,
przy czym czna d ugo  kabla stacyjnego i krosowego mo e mie  maksymaln  d ugo  10 m.
Ustalaj c tras  przebiegu kabla nale y zachowa  nast puj ce odleg ci od róde  zasilania:

30 cm od wysokonapi ciowego o wietlenia
90 cm od przewodów elektrycznych 5 kVA lub wi cej
100 cm od transformatorów i silników

Dopuszcza si  prowadzenie kabli zasilaj cych i logicznych we wspólnym korycie kablowym, pod warunkiem
oddzielenia kabli przegrod  w przypadku, gdy przewidywane maksymalne nat enie pr du w kablach zasilaj cych nie
przekracza 20A dla napi cia 230V.
Zastosowa  topologi  gwiazdy.
Zalecan  sekwencj  po cze  kabli UTP/STP jest sekwencja 568B (EIA/TIA), stosuje si  tu standardowe 8-pinowe
gniazdo modularne lub wtyczk  RJ45.
Kable powinny by  wprowadzane i wyprowadzane z g ównych tras przebiegu pod k tem 90 st., za  promienie ich zgi
w korytkach powinny by  zgodne z zaleceniami. Nale y równie  uk ada  kable równolegle i  prostopadle do korytarzy.
Przebieg kabli biegn cy nad sufitem podwieszanym nale y zamocowa  co 1,25-1,5 m eliminuj c niepotrzebne
dodatkowe obci enia kabli ich w asnym ci arem. Nale y stosowa  odpowiednie elementy podtrzymuj ce kable dla
zapewnienia sta ego i prawid owego podtrzymania kabli. Kable nie mog  by  mocowane do struktury podtrzymuj cej
sufit, nie mog  równie  na niej spoczywa .
Instaluj c kable nale y zawsze sprawdza , czy nie s  napr one na ko cach i na ca ym swoim przebiegu. Je eli kable
znajduj  si  na otwartej przestrzeni, powinny by  umieszczone w jednej p aszczy nie, nie wolno owija  kabli dooko a
rur, kolumn, etc.
Po czenia pionowe kablem wiat owodowym wykona  stosuj c podobne wymagania jak dla kabla miedzianego
pami taj c o dopuszczalnych promieniach zgi cia. Kabel wiat owodowy prowadzi  zawsze w instalacji wtórnej (rura
os onowa). Maksymalna d ugo  trasy kabli pionowych wynosi 2000m dla wiat owodu.
Na trasie przebiegu kabla do punktu rozdzielczego do gniazda u ytkownika niedopuszczalne s  dodatkowe po czenia w
kablu typu mostki lub lutowanie.

5.2.2. Monta  punktów rozdzielczych – szaf dystrybucyjnych
Pomieszczenia przeznaczone na punkty rozdzielcze powinny by  wolne od wszelkiego typu wyko cze . Wysoko  ich
nie powinna by  mniejsza ni  2,6m. Otwory drzwiowe powinny mie  wymiary, które umo liwi  przeniesienie przez nie
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urz dze , nie mniej ni  0,9m szeroko ci i 2m wysoko ci. Drzwi powinny  zawsze otwiera  si  na zewn trz lub na boki,
nie mo na uk ada  progów drzwiowych lub s upków osiowych.
Stela  szaf kablowych powinien by  tak zaprojektowany, aby s siadowa y ze sob  wszystkie sekcje cz sto czone ze
sob . U atwi to utrzymanie systemu i zwi kszy zapas wolnego miejsca w panelach z wieszakami.
Prawid owy uk ad stela a jest szczególnie wa ny z uwagi na zapewnienie optymalnych warunków obs ugi, konserwacji i
ewentualnych rozszerze  pola po cze . Otwarty stela  (ram  monta ow ) nale y umieszcza  uwzgl dniaj c znajduj cy
si  obok sprz t i inne konstrukcje. Przestrzega  nast puj cych zasad monta u:

najpierw umie ci  stela  w odleg ci min. 90cm od ciany. Tylko z jednej strony stela  mo e s siadowa  ze cian .
nast pnie nale y umocowa  stela  do pod ogi za pomoc  wkr tów do betonu lub rub
górn  cz  stela a nale y przymocowa  do ciany za pomoc  pary wsporników monta owych. Gdy montowanych
jest kilka stela y, nale y je po czy  ze sob rubami i co drugi stela  przymocowa  do ciany wspornikami
monta owymi
nale y umieszcza  panele rozdzielcze dobrane zale nie od no nika (mied  lub wiat owód). Zaleca si  uk adanie
paneli wiat owodowych jak najbli ej górnej cz ci stela a lub nawet na samej górze w ten sposób dodatkowo
zabezpiecza si  ko cówki wiat owodu przed mo liwo ci  uszkodzenia.
poni ej sprz tu umie ci  panele dla kabli miedzianych. Co dwa poziomy portów, czyli co 2U powinien znajdowa
si  panel z wieszakami przeznaczony do kabli krosowych
kable powinny by  logicznie pogrupowane aby u atwi  ich zako czenie na panelach rozdzielczych
kable powinny by  prowadzone po obu stronach szafy lub ramy 19-calowej. Kable poziome mocowa  do tylnej
ramy
nie nale y przekracza  minimalnych dopuszczalnych promieni zgi cia kabli. Du e za amania mog  prowadzi  do
zwi kszenia przes uchu kabli miedzianych lub wzrostu t umienia kabli wiat owodowych lub w skrajnym przypadku
do uszkodzenia kabli
nie rozplata  kabli (par) na d ugo ci wi kszej ni  jest to konieczne do ich zako czenia na z czach
podczas instalacji kabli ekranowanych STP/FTP do czy  drut uziemiaj cy do w ciwej listwy lub szczeliny na

czu IDC
po doprowadzeniu kabla wiat owodowego do miejsca jego ostatecznego przeznaczenia nale y umocowa  kabel do
elementu ko cowego przy pomocy opasek upewniaj c si , e nie obejmuj  w ókien kabla, lecz jego zewn trzny

aszcz. Na ko cu kabla nale y ods oni  poszczególne w ókna na d ugo ci od 2-3m i zwin  je  w p tle zachowuj c
minimalne promienie gi cia, eby u atwi  przysz e pod czenie i ewentualne zmiany. P tle zapasowego
wiat owodu nale y umie ci  w przewidzianych do tego miejscach

kable miedziane przymocowa  do tylnej strony szyn stela a. Kable do bloków krosuj cych, montowanych na
cianie prowadzi  z ty u za blokami spinaj c je krawatkami w odleg ciach nie wi kszych ni  0,5m.

Przy du ych sieciach strukturalnych  nale y tak projektowa  punkty rozdzielcze, aby minimalizowa  d ugo ci kabli
krosowych.
Z uwagi na fakt, e wiat owód zazwyczaj czy si  bezpo rednio z aktywnymi urz dzeniami sieci, nale y umieszcza
urz dzenia blisko paneli wiat owodowych. Je eli planowane jest poszerzanie sieci w przysz ci, najlepiej
zarezerwowa  miejsce na sprz t umieszczaj c w stela u panele os onowe.
Na potrzeby urz dze  komputerowych niezb dny jest uziom komputerowy. Nale y wykona  go przewodem
miedzianym typu linka o przekroju 16mm2. Przewody uziemiaj ce sieci teleinformatycznej musz  by  po czone z

ówn  szyn  wyrównawcz  budynku.. Przewody ochronne PE instalacji elektrycznej mog  by  przewodami
uziemiaj cymi sieci teleinformatycznej.

Szczegó owe wymagania dotycz ce wykonania instalacji okablowania strukturalnego zawarte s  w materia ach
producenta rozwi za  informatycznych. Z uwagi na konieczno  certyfikacji sieci nale y ci le przestrzega  informacji i
wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Wykaz czynno ci, które nale y wykona  w czasie odbioru:

sprawdzenie u ytych materia ów w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno ci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania, je li wyst puje jako
integralna cz  instalacji domofonów i wideofonów,
sprawdzenie prawid owo ci dzia ania instalacji dla ró nych opcji systemu.
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Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowi zany dostarczy  zamawiaj cegoowi:
aktualny  projekt,   w  którym   naniesiono  wszelkie  wprowadzone  zmiany,   uzgodnione  z
projektantem,
protoko y odbiorów cz ciowych,
dziennik budowy,
wa ne wiadectwa dopuszczenia na zastosowan  konfiguracj  systemu.

Wykaz dokumentów i zalece  dla u ytkownika:
opis funkcjonowania i obs ugi urz dze  instalacji sygnalizacji w amania,
ksi ka pracy instalacji, do której nale y wpisywa  przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy,
zmiany i uzupe nienia instalacji

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji u ytkownik powinien zleci  sta  konserwacj  urz dze  i instalacji.

Ponadto   nale y   wykona    sprawdzenia   odbiorcze   sk adaj ce   si    z   ogl dzin cz ciowych i ko cowych
polegaj cych na kontroli:

zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
jako ci i zgodno ci wykonania robót z ustalon  w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,
poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em
przez wykonawc  monta u.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada , zgodne z instrukcj  „Wype nianie
Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”.

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego wp ywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustali  zakres oraz wielko  potr ce .

Producenci okablowania strukturalnego zalecaj  testowanie wszystkich sieci telefonicznych i informatycznych w celu
sprawdzenia parametrów transmisyjnych ka dego kana u. Jest to korzystne zarówno dla odbiorcy i u ytkownika sieci
kablowej. Z uwagi na zapewnienie wysokiej dok adno ci okablowanie powinno by  sprawdzane w nast puj cej
kolejno ci:

okablowanie poziome
okablowanie pionowe

Zaleca si  stosowanie podr cznego testera dynamicznego zgodnego z norm  TSB-67 umo liwiaj cego przeprowadzenie
testów dynamicznych kabli i kana ów UTP w zakresie cz stotliwo ci do 100 MHz.

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sk ada si  z jednego lub wielu odcinków skr conych par przewodów
oraz z czy. Podczas testowania nale y zmierzy  nast puj ce parametry:
poprawno  pod czenia przewodów (mapa po cze )

ugo  torów transmisji
opó nienie propagacji

umienie
sta opr dowa oporno  p tli
impedancja charakterystyczna
straty odbiciowe
NEXT
PSNEXT
ELFEXT
PSELFEXT

Mapa po cze
Przeprowadzenie testu wymaga pod czenia przyrz dów z obu stron kana u. W trakcie testu wykrywane s  nast puj ce

dy:
nieci ci cza
zwarcia
pary odwrócone
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pary skrzy owane
pary podzielone

ugo
Pomiar d ugo ci realizowany jest metod  po redni , polegaj  na pomiarze czasu transmisji impulsu elektrycznego
przenoszonego w badanym torze. Przed przyst pieniem do pomiaru trzeba zna  nominaln  pr dko  propagacji impulsu
elektrycznego w danym typie kabla. Podawany jest on jaka u amek dziesi tny lub warto  procentowa, pozwala na
okre lenie pr dko ci impulsu w stosunku do pr dko ci wiat a.

Opó nienie
Opó nienie jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego ko ca toru na drugi. Opó nienie jest proporcjonalne
do  wspó czynnika  NVP.  Przyjmuje  si ,  e  opó nienie  w  kablu  UTP  wynosi  ok.  5,7ns  na  1  m  d ugo ci.  Parametr  ten
okre la maksymaln  d ugo  po cze  w sieciach LAN, Opó nienie mo e mie  ró ne warto ci dla ka dej z par w kablu.

Sta opr dowa oporno  p tli
Oporno  mierzy si  na jednym ko cu toru po zwarciu drugiego ko ca. Dopuszczalna warto  oporno ci sta opr dowej
wynosi 40 om.

umienie
umienie jest parametrem okre laj cym straty sygna u w torze transmisyjnym. Warto  t umienia podaje si  w dB. W

normach dotycz cych okablowania strukturalnego warto ci dopuszczalne definiuje si  dla najwi kszej d ugo ci toru.

Impedancja charakterystyczna
Parametr ci le zwi zany z geometri  kabla (grubo  drutów, odleg  pomi dzy nimi) i w ciwo ciami dielektryka
stanowi cego w przewodach. Zmiana geometrii pary przewodów w funkcji d ugo ci kabla jest przyczyn  powstawania
zmian impedancji. W okablowaniu strukturalnym| stosujemy kable o impedancji charakterystycznej 100, 120, 150 om.
Niedopuszczalne jest stosowanie kabli o ró nych impedancjach charakterystycznych w jednym systemie okablowania.

Straty odbiciowe

 Straty odbiciowe (Return Loss) s  miar  uwzgl dniaj  niedopasowanie impedancyjne i niejednorodno ci toru. Straty
odbiciowe mówi  ile razy sygna  na wej ciu do toru jest wi kszy od sygna u odbitego od wej cia. Ma a warto  Return
Loss oznacza, e du a cz  sygna u wraca (s  wymagane systemy kompensacji echa). Idealne dopasowanie
oznacza oby warto  RL d  do niesko czono ci. W praktyce przekracza 50 dB, a warto ci powy ej 20 dB oznaczaj
pomijalnie ma e straty odbiciowe. RL=0 dB oznacza, e mamy do czynienia ze zwarciem lub rozwarciem toru.

Przes uchy
Przes uchem  nazywamy  zjawisko  przenikania  sygna u pomi dzy s siaduj cymi w kablu parami przewodów. Zbyt
du y przes uch jest podstawow  przyczyn  zak óce  komunikacji w sieci. Przes uchy s  okre lane przez cztery
parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PSNEXT. NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napi cia testowego do
napi cia wyindukowanego w s siedniej parze. Napi cia obydwu sygna ów s  zazwyczaj wyra one jako warto
wzgl dna (poziom sygna u) podana w dB.  Ró nica warto ci poziomów jest miar  parametru NEXT. Du a warto
NEXT oznacza wyst powanie ma ych przes uchów.
PS NEXT (Power SUM Near-End Crosstalk) W przypadku systemów wykorzystuj cych wi cej ni  dwie pary kabli w
czasie transmisji wyst puje zjawisko sumowania si  zak óce  od wielu par.
EL FEXT (Egua  Level Far-End Crosstalk) jest parametrem pozwalaj cym oceni    przydatno    sieci   dla   nowych
technik   transmisyjnych, wykorzystuj cych te same pary kana ów w dwóch kierunkach jednocze nie ELFEXT jest
mierzony podobnie jak NEXT, lecz poziom sygna u jest mierzony na ko cu toru odleg ym od generatora. Sygna , który
dochodzi do ko ca toru, ma poziom zmniejszony ze wzgl du na t umienie toru.
PS EL FEXT (PowerSum Egua  Level Far-End Crosstalk) pozwala oceni  przydatno  sieci dla systemów transmisji
wykorzystuj cych wieloparow  transmisj  w trybie fuli duplex.
ACR (Attenuation to crosstalk ratio). Jest ró nic  pomi dzy NEXT i t umieniem w dB. Warto  ACR wskazuje jak
amplituda sygna u odbieranego z odleg ego ko ca toru b dzie zak ócana przez przes uch bliskie. Du a warto  ACR
oznacza, e odbierany sygna  jest znacznie wi kszy od zak óce .



STWiOR STE(S) 01.01
33

PS ACR (Power-Sum attenuation to crosstalk ratio)
Podaje te informacje co ACR w sytuacji wieloparowej transmisji sygna u.

Do testowania wiat owodu, na krótkich odcinkach (do 2 km) wystarczy zastosowanie zestawu do testowania strat
optycznych np. FLT 4 (Fibr  Loss Tester). Dodatkowo mo na, na yczenie klienta oraz pod warunkiem, e konfiguracja
ca ego systemu umo liwia taki test, przeprowadzi  test bazuj cy na reflektometrii optycznej (OTDR - Optical Time
Domain Reflectometry). Ta druga metoda, oprócz okre lenia t umienia ca ego kana u u atwia zlokalizowanie  miejsc
wszystkich  cze   i uszkodze   w  kanale wiat owodowym.

Testowanie okablowania pionowego:

W MDF: pod czy  jednostk  g ówn  testera do pierwszego kana u bloku / panelu obrazuj cej
pierwszy kana  w pionie. Je eli stosujemy czówki, nale y u  adaptera na gniazda
modularne.

W IDF pod czy  jednostk  zdaln  testera do odpowiedniego kana u bloku / panelu
obrazuj cego kabel, który testujemy.

Wynik: Je eli tester wska e wyniki w normie, nale y testowany kana  oznaczy  jako "dobry"
zaznaczaj c w dokumentacji numer kana u \ przej  do nast pnego kana u. Je eli
jednak wskazani testera nie odpowiadaj  naszym oczekiwaniom, nale y ten kana
oznaczy  jako "z y" i przej  do nast pnego kana u.

Po przetestowaniu wszystkich pionów kablowych wracamy do kana ów oznaczonych jako "z e", naprawiamy je i
testujemy ponownie. Gdy tester wreszcie wska e dobry wynik dla wszystkich kana ów, przechodzimy do testowania
okablowania poziomego.

Testowanie okablowania poziomego:

W IDF: pod czy  jednostk  g ówn  testera do pierwszego kana  w bloku /panelu,
obrazuj cego testowany kana . Je eli istniej  bloki krosowe, wtedy musimy
pos  si  adapterami

W puszce: pod czamy jednostk  zdaln  testera do odpowiedniego wyj cia pierwszego
poziomego kabla, który testujemy

Wynik: Je eli tester wska e wyniki w normie, nale y testowany kana  oznacz  jako
"dobry^zaznaczaj c w dokumentacji numer kana u i przej  do nast pnego
kana u. Je eli jednak wskazania testera nie odpowiadaj  naszym
oczekiwaniom, nale y ten kana  oznaczy  jako "z y" w dokumentacji i przej
do nast pnego kana u.

Po przetestowaniu wszystkich poziomych kabli danego IDF wracamy do kana ów oznaczonych jako "z e", naprawiamy
je i testujemy ponownie. Je li testy wykazuj  poprawno  wykonania po cze  oznaczamy je jako "dobre"

Ten test jest ostatni  prób  systemu przed w czeniem do pracy. Przed rozpocz ciem testu nale y si  upewni , e
rzeczywi cie wszystkich pod cze  i e wszystkie krosowe po czenia s  swoim miejscu. Ten test przeprowadza si
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tylko dla kana ów telekomunikacyjnych które posiadaj  okablowanie pionowe i poziome pomi dzy pracuj cymi
urz dzeniami systemu.

Testowanie systemu:

W miejscu pod czenia
systemowego:

nale y pod czy  jednostk  g ówn  testera do pierwszego kana u
testowanego po czenia systemowego. W niektórych przypadkach
konieczne jest zastosowanie adapterów

Za kablem stacyjnym: nale y pod czy  jednostk  zdaln  testera do ko ca kabla stacyjnego,
który b dzie w czony terminala

Wynik: Je eli test poda prawid owe wskazania, oznacza to, e testowany kana
jest gotowy do pracy. Przy niekorzystnych wskazaniach testera nale y
oznaczy  kana  jako "z y" i przej  do nast pnego kana u.

Po przetestowaniu wszystkich kana ów nale y przeprowadzi  procedury identyfikacji   elementu   niesprawnego
(poprzez   eliminacj ), eby wyselekcjonowa  niesprawn  cz  kana u i j  naprawi , podstawiaj c w miejsce
rzeczywistych urz dze  urz dzenia testowe. Po naprawie raz jeszcze przetestowa  kana  i je eli oka e si  on sprawny,
oznaczy  "dobry".

Sprawdzanie wiat owodu przed instalacj :
Sprawdzi  ka dy wiat owód pod wzgl dem jego ci ci. Dopuszcza si   proste sprawdzenie typu "test przej cia
wiat a"

Sprawdzi  wszystkie oznakowania pocz tku i ko ca d ugo ci kat sprawdzenia prawid owej d ugo ci kabla)
Sprawdzi  wizualnie fermie, czy nie ma na niej nalotów (resztki ywicy) lub innych zanieczyszcze .
Sprawdzi , czy ruchome elementy z cza poruszaj  si  swobodnie.
Sprawdzi ,   czy  wszystkie   ko cówki   przykryto   os onami   dla zabezpieczenia przed osadzaniem si  kurzu.

Nale y uzyska  od producenta pe ne dane testowe dotycz ce t umie .

Sprawdzanie wiat owodu po instalacji:
Sprawdzi  czy zainstalowane i pod czone wiat owody maj  pe  przepustowo  w zakresie w ciwej d ugo ci
fali
Sprawdzi  czy wszystkie wiat owody s  ci e. W przypadku, gdy s  nieci e b  straty optyczne s  nadmierne,
nale y b d skorygowa .
Sprawdzenie t umienia.

Sprawdzanie kabli krosowych:
Kable krosowe sprawdzamy, stosuj c procedury takie jak dla kabli pionowych. Z regu y wystarczy je tylko przed
zainstalowaniem przeczy ci  szmatk  nas czon  alkoholem przemys owym (np. izopropanolem).
Dla obliczenia strat optycznych nale y pos  si  zestawem do testowania strat (OLTS, np. FLT4). Nale y sprawdzi
ka de po czenie mi dzy MDF i IDF pod k tem ich strat dla 850 nm i 1300 nm w przypadku wiat owodu
wielomodowego oraz 1310 nm i 1550 nm gdy sprawdzamy wiat owód jednomodowy. Straty dla ka dego po czenia
oblicza si  ze wzoru ( wiat owód wielomodowy):
L/1000 (3.5 dB) + 1.0 DB, dla 850 nm
oraz
L/1000 (1.50 dB) + 1.0 dB, dla 1300 nm
gdzie: L  =  rzeczywista d ugo  po czenia / przy cza w metrach (x.xxdB) =  maksymalna zak adana strata
wiat owodu dla danej
ugo ci fali + 1,OdB =  tolerancja rz du 0.5 dB dla ka dego po czenia przy cza

(dwa przy cza w ka dym te cie)
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Wszystkie dotychczasowe testy sprawdzaj  ca y system pod k tem J integralno ci, oczywi cie pod warunkiem, e
zosta y one przeprowadzone prawid owo. Nast pny krok to sprawdzenie pracuj cego systemu w ogólnej sieci
telekomunikacyjnej - test ten jest jedynym testem rozstrzygaj cym.

Testowanie systemu podczas pracy:

Z chwil  uruchomienia ca ego systemu mo e si  okaza , e pewne terminale nie dzia aj . W takiej sytuacji nale y
zbada  przyczyn , stosuj c nast puj  procedur :

Upewni  si , czy adresowanie i szybko ci transmisji (w bodach) s  w ciwie ustawione (je eli jest to stosowne)
Zlokalizowa  dzia aj cy terminal i umie ci  go na wózku, o ile taki istnieje
Zainstalowa  pracuj cy terminal na miejscu niedzia aj cego

Sprawd  adres. Je eli zast pczy, dobry terminal nie transmituje, to:
przejd  do IDF razem z tym terminalem i pod cz go do lokalu urz dzenia LAN (lokalnej sieci komputerowej) lub
do po  krosowego. Je eli terminal zadzia a, to znaczy, e usterka jest na trasie mi dzy IDF i MDF
 przejd  z zast pczym terminalem do MDF i w cz go do g ównego po czenia krosowego (mo na, w razie
potrzeby, pos  si  adapterami ramy). Je eli terminal zadzia a to znaczy, e usterka znajduje si  w kablu
pomi dzy MDF i IDF
przejd  do serwera i pod cz terminal do niego bezpo rednio. Je li zadzia a, oznacza to, e po czenie serwera z
MDF jest wadliwe

Sprawdzanie innych segmentów:

Stosuj c baluny nale y najpierw sprawdzi  prawid owo  sekwencji po cze .
Je eli pr dko  w ca ym uk adzie wynosi 1 Mbps lub wi cej, upewni  si , e zastosowano cza DTP, a nie p askie.
Sprawdzi  przebieg kabli, powinny by  umieszczone:

o 30 cm od o wietlenia wysokiego napi cia ( wietlówki)
o 90 cm od przewodów elektrycznych powy ej 2 KVA
o 1 m od transformatorów i silników elektrycznych

Na ko cu nale y si  upewni , czy t umienie w kana ach nie przekracza dopuszczalnych warto ci. Takie
przekroczenie mo e mie  miejsce, je eli  kana  jest zbyt d ugi lub gdy w kanale jest zbyt du o cze .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w
dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli i przewodów oraz robót towarzysz cych: m lub kpl., cm d ugo ci przewiertu,
dla osprz tu: szt., kpl.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
monta  koryt, drabinek, wsporników,

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj ce ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym
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uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji
wydzielonych elementów funkcjonalnych

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu
robót instalacyjnych, przed przekazaniem u ytkownikowi ca ci instalacji.
Wyniki bada  nale y zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Zasady p atno ci za wykonanie robót okre la umowa.

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty instalacyjne
uwzgl dniaj  równie :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 61935-1:2006(U)
Ogólne zasady okablowania - Wymagania  dotycz ce  sprawdzania zrównowa onych  linii
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cz  1: Okablowanie
PN-EN 61935-2:2006(U)
Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzin  norm EN 50173 -
Cz  2: Paczkordy i sznury
PN-87/T-90350
Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o pow oce o owianej - Ogólne wymagania i
badania
PN-87/T-90351
Telekomunikacyjne kable dalekosi ne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i pow oce

owianej - Rodzaje kabli
PN-92/T-90335
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi, p czkowe, o izolacji polietylenowej, o pow oce
polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow , wype nione - Ogólne wymagania i badania
PN-T-90335/A1:1998 jw.
PN-92/T-90336
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi, p czkowe, o izolacji polietylenowej i pow oce
polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow , wype nione, nieopancerzone i opancerzone, z os on  polietylenow  lub
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polwinitow
PN-T-90336/A1:1996 jw.
PN-T-90336/A2:1998 jw.
PN-EN 50173-1:2004
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cz  1: Wymagania ogólne i
strefy biurowe
PN-EN 50174-1:2002
Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cz  1: Specyfikacja i zapewnienie jako ci
PN-EN 50174-2:2002
Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cz  2:  Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewn trz budynków
PN-EN 50174-3:2005
Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cz  3:  Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewn trz budynków
BN-84/8984-10
Zak adowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.  Instalacje wn trzowe. Ogólne wymagania
Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosi ne
ZN-96/TPSA-002
Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-004
Zbli enia i skrzy owania z innymi urz dzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania
techniczne
ZN-96/TPSA-005
Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi ne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-006
Linie optotelekomunikacyjne. Z cza spajane wiat owodów jednomodowych. Wymagania i
badania
ZN-96/TPSA-007
Linie optotelekomunikacyjne. Z czki wiat owodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-008
Linie optotelekomunikacyjne. Os ony z czowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-009
Kablowe  linie  optotelekomunikacyjne.   Prze cznice  wiat owodowe.   Wymagania  i   badan.
Kanalizacja Kablowa
ZN-96/TPSA-011
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-012
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-013
Kanalizacja wtórna i ruroci gi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-014
Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-015
Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-016
Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-017
Rury kanalizacji wtórnej i ruroci gu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-018
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-019
Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-020

czki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-021
Uszczelki ko ców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-022
Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-023
Studnie kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-024
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Zasobnik z czowy. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-025
Ta my ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-026

upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-041
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewn trzne). Wymagania i badania
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
ZN-96/TPSA-010
Osprz t do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie s upowej telekomunikacyjnej
i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-027
Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-028
Tory miedziane abonenckie i mi dzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-029
Telekomunikacyjne   kable   miejscowe   o   izolacji   i   pow oce   polietylenowej,   wype nione.
Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-030

czniki . Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-031

czowe os ony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-032

czówki i g owice kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-033
Obudowy zako cze  kablowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-034

czówki i zespo y czówkowe prze cznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-035
Przy cze abonenckie i sie  przy czeniowa. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-036
Urz dzenia   ochrony   ludzi   i   instalacji   przed   przepi ciami   i   przet eniami   (ochronniki).
Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-037
Systemy uziemiaj ce obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-038
Prze cznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania
52. Telefonia Dialog S.A. Projektowanie I Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD S.A.- 03
„Budowa Kanalizacji Kablowej”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zmianami).

10.2.2. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pa dziernika 2005 r.).
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10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Budowa i przegl dy kablowych linii wiat owodowych” opracowanie POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o.
„ERA” wersja czerwiec 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewn trznych” kod CPV 45310000-3.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
Katalogi i karty materia owe producentów.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa 2005 r. „Budowa i Przegl dy Kablowych Linii wiat owodowych”
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II. INSTALACJA  PRZYWO AWCZA I DOMOFONOWA

1.  CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
instalowaniem instalacji przywo awczej i domofonowej
Uzupe nieniem niniejszej specyfikacji dla uk adania linii kablowych, wykonywanych z kabli z ami metalowymi jest:
specyfikacja techniczna standardowa „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych - kod CPV 45310000-
3.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie:

instalowania wszelkich instalacji przywo awczej i domofonowej
transportu i sk adowania materia ów, trasowania linii kablowych, robót monta owych wszelkich urz dze
sk adaj cych si  na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.

ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze, monta  elementów osprz tu instalacyjnego, próby zadzia ania i badania pomonta owe,

ewentualna integracja z innymi systemami np. z sieci  alarmow  powiadamiania policji lub firmy ochroniarskiej lub
z systemem zarz dzania budynkiem (z ang. BMS - Building Management Systems),
wbudowaniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz
wszelkich elementów sterowania r cznego, powoduj cych zadzia anie systemu alarmowego w razie potrzeby,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowanych
elementów systemu. Dla instalacji skomplikowanych, wchodz cych w sk ad systemu kontroli dost pu obiektu,
przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obs ugi przysz ego u ytkownika.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”

1.5.1. Instalacja przywo awcza i domofonowa
Przygotowanie pod a - zespó  czynno ci wykonywanych przed uk adaniem kabli i innych elementów instalacji,
maj cych na celu zapewnienie mo liwo ci ich monta u lub u enia zgodnie z dokumentacj . Zalicza si  tu nast puj ce
grupy czynno ci:

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
wykucia i przekucia wymagane do prawid owego monta u elementów systemu,
monta u rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i uk adania kabli,
monta  konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
monta  kablowych  przej  ogniochronnych,  mi dzystrefowych,  zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji stanowi :
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projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3   Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych
CPV 45312200-9   Instalowanie systemów czno ci

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu
wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem:

spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. nale y dokona  tego kompleksowo dla ca ego zast pczego systemu w
elementach instalacji sygnalizacji w amania. Wyj tek stanowi  u yte kable wraz z elementami s cymi do ochrony
mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych przesy u sygna u i pod cze
elementów systemu.

2.1. Ogólne    wymagania    dotycz ce    w ciwo ci    materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Do wykonania i monta u instalacji sygnalizacji w amania w obiektach budowlanych nale y stosowa  kable, osprz t oraz
aparatur  i urz dzenia posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym
przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnion .

2.2. Rodzaje materia ów
Informacje techniczne o zastosowanych materia ach i wyrobach w tym wiadectwa jako ci, wiadectwa homologacji,
wiadectwa zgodno ci, instrukcje monta u i eksploatacji, gwarancje producentów musi posiada :

Ka dy   odcinek   przesy u   sygna u,    wykonany   z    kabla    miedzianego.    Wymagane w ciwo ci  dla  kabli
okre laj  elementy instalacji domofonów lub wideofonów.
Kasety i obudowy do monta u urz dze .
Wyposa enie - elementy konfiguracji systemu
Urz dzenia nadawcze i odbiorcze sygna ów.
Osprz t instalacji sygnalizacji w amania jak centralki, czujki, sygnalizatory, kontrolery, manipulatory, etc
Systemy    s ce    do    ochrony    mechanicznej,     mocowania,     prowadzenia    lub ukierunkowania w budynku
linii sygna owych i pod cze  urz dze .
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2.3. Kable i przewody instalacji  - rodzaje i uk ady
Izolacja - jako izolacj  stosuje si  tworzywa polietylenowe pojedyncze lub podwójne.
Pow oka - chroni izolacj  kabla przed czynnikami zewn trznymi, g ównie wilgoci , wykonana z tworzyw
polietylenowych z zapor elow  ( elowane) lub polwinitowa, dla kabli koncentrycznych: folia AL/PET + oplot Cu
32x0,15 mm2.
Wype nienie - materia  izolacyjny, stosowany pomi dzy ami kabla a pow ok , w celu ograniczenia mo liwo ci
jonizacji powietrza w przestrzeni wn trza kabla. Dla stosowanych w instalacjach domofonów i wideofonów, g ównie
stosuje si  tworzywa sztuczne - ta my poliestrowe.
Os ona zewn trzna - chroni kabel przed szkodliwym wp ywem czynników chemicznych i wilgoci przy wzro cie
temperatury. Os ony wykonuje si  z tworzyw sztucznych polietylenowych lub polwinitowych.
Oznaczenia przewodów - w celu atwiejszego rozró niania i identyfikacji przewodów przyj to system CENELEC,
który ma status Polskiej Normy PN-HD 361.
Dla przewodu: YTDY 6x0,5 mm2 oznacza Y (pierwsze) pow oka polwinitowa (PVC), TD przewód telekomunikacyjny z

ami jednodrutowymi, Y (drugie) izolacja polwinitowa (PVC) dla sze ciu  o przekroju 0,5 mm2.

2.6. Warunki   przyj cia   na   budow    materia ów   do   robót   monta owych
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST,

 w ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,
dostawa kabli i przewodów o izolacji, pow oce lub os onie z tworzyw sztucznych powinna odbywa  si  przy
temperaturze wy szej ni  -15°C, natomiast b bny z nawini tym kablem nie mog  by  zrzucane i przewracane na ich
tarcze.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
Kable i przewody nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w zale no ci od ich typu.
Pozosta e urz dzenia, osprz t podstawowy i pomocniczy nale y przechowywa  w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznym i wysok
temperatur  (powy ej +40°C), oraz zawilgoceniem urz dze  i osprz tu posiadaj cego elementy elektroniczne.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.3. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.4. Transport materia ów
Podczas transportu na budow  lub ze sk adu przyobiektowego na stanowisko robocze nale y zachowa  ostro no  aby
nie uszkodzi  materia ów do monta u. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgl du na mo liwo
uszkodzenia izolacji, wynosz  dla kabli i przewodów nawini tych na b bny: -15°C oraz -5°C dla zwini tych w
„ósemk ” odcinków kabla.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nale y przewozi  zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
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5.1.Ogólne  zasady  wykonania  robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót, w przypadku rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie
certyfikatu wydanego przez producenta.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora nadzoru i wymogami
producenta.

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Uk adanie kabli i przewodów
Szczegó owy opis warunków i sposobów uk adania kabli i przewodów podano w Specyfikacji technicznej „Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, monta u opraw,
osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej”.

5.2.2. Monta  urz dze
5.2.2.1. Monta  elementów systemu
Wg DTR producentów

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Wykaz czynno ci, które nale y wykona  w czasie odbioru:

sprawdzenie u ytych materia ów w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno ci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania, je li wyst puje jako
integralna cz  instalacji,
sprawdzenie prawid owo ci dzia ania instalacji dla ró nych opcji systemu.

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowi zany dostarczy  inwestorowi:
aktualny  projekt,   w  którym   naniesiono  wszelkie  wprowadzone  zmiany,   uzgodnione  z
projektantem,
protoko y odbiorów cz ciowych,
dziennik budowy,
wa ne wiadectwa dopuszczenia na zastosowan  konfiguracj  systemu.

Wykaz dokumentów i zalece  dla u ytkownika:
opis funkcjonowania i obs ugi urz dze  systemu,
ksi ka pracy instalacji, do której nale y wpisywa  przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy,
zmiany i uzupe nienia instalacji

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji u ytkownik powinien zleci  sta  konserwacj  urz dze  i instalacji.

Ponadto   nale y   wykona    sprawdzenia   odbiorcze   sk adaj ce   si    z   ogl dzin cz ciowych i ko cowych
polegaj cych na kontroli:

zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
jako ci i zgodno ci wykonania robót z ustalon  w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,
poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em
przez wykonawc  monta u.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada , zgodne z instrukcj  „Wype nianie
Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”.

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego wp ywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustali  zakres oraz wielko  potr ce .
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7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2.Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w
dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli i przewodów oraz robót towarzysz cych: m lub kpl., cm d ugo ci przewiertu,
dla osprz tu: szt., kpl.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
monta  koryt, drabinek, wsporników,
elementy instalacji sygnalizacji w amania nale ce do wspólnej instalacji np. kontroli dost pu lub nadzoru
wizyjnego CCTV (telewizji przemys owej) w obiekcie.

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj ce ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym
uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji np. instalacja pod czenia do instalacji kontroli dost pu,
wydzielonych elementów funkcjonalnych np.  prawid owo  zadzia ania systemu  pami ci zdarze .

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu
robót instalacyjnych, przed przekazaniem u ytkownikowi ca ci instalacji sygnalizacji w amania.
Wyniki bada  nale y zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji sygnalizacji w amania mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomi dzy   zamawiaj cym    a    wykonawc   nast puje    po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego  i  odebranego zakresu  robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:
Wariant I

okre lonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilo ci   robót
zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub

Wariant II
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji sygnalizacji w amania (lub kwoty rycza towe) obejmuj ce roboty ww.
uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
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obs ug  sprz tu nie posiadaj cego obs ugi etatowej,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
likwidacj  stanowiska roboczego.

Rozliczenie rusztowa  powy ej 4 m:
Wariant I
W kwotach rycza towych uj te s równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.
Wariant II
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa uwzgl dnione w tych
cenach.
Wariant III
Koszty niezb dnych rusztowa  s uj te w oddzielnych wydzielonych pozycjach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zawieraj  podstawowe ród a w tym przepisy prawne pa stwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
zwi zane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest zobowi zany zna  zawarte w nich regu y i wytyczne, poniewa
odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót.

10.1.Normy
PN-E-05010:199
Zakresy napi ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-EN 50171:2007 Centralne uk ady zasilania.
PN-EN 50419:2008
Znakowanie urz dze  elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artyku em 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).
PN-E-05125:1976
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa (norma wycofana ).
PN-EN 50132-2-1:2007
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotycz cych zabezpieczenia
- Cz  2-1: Kamery telewizji czarno-bia ej.
PN-EN 50132-4-1:2002
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz  4-1: Monitory czarno-bia e
(oryg.).
PN-EN 50132-5:2002
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz  5: Teletransmisja (oryg.).
PN-EN 50132-7:2003
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz  7: Wytyczne stosowania.
PN-EN 50133-1:2007
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dost pu w zastosowaniach dotycz cych zabezpieczenia
- Cz  1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50133-2-1:2002
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dost pu stosowane w zabezpieczeniach - Cz  2-1: Wymagania dla podzespo ów
(oryg.).
PN-EN 50133-7:2002
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dost pu stosowane w zabezpieczeniach - Cz  7: Zasady stosowania (oryg.).
PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN-60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpiecze stwo przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.
PN-IEC 61312-1:2001
Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne.
PN-EN 61293:2000
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Znakowanie      urz dze      elektrycznych     danymi     znamionowymi     dotycz cymi      zasilania  elektrycznego -
Wymagania bezpiecze stwa.
17.    PN-HD 361 S3:2002
Klasyfikacja przewodów i kabli.

10.2. Normy SEP:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewn trznych”
Katalogi i karty materia owe producentów.
Przepisy Budowy Urz dze  Elektrycznych
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych- tom V instalacje elektryczne

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

10.3.2. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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I. INSTALACJA WODOCI GOWA
1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub

ci lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s  niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u instalacji
wodoci gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a tak e niezb dne dla w ciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodoci gowych” wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
Instalacja wodoci gowa - instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze ,

ce do zaopatrywania budynków w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe okre lone w przepisach
odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia przez ludzi.
Instalacja wodoci gowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si
bezpo rednio za zestawem wodomierza g ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) od
urz dzenia, za pomoc  którego jest pobierana woda z tego uj cia.
Instalacja wodoci gowa wody ciep ej - instalacja ciep ej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za zaworem na zasileniu
zimn  wod     urz dzenia do przygotowania
ciep ej wody.
Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo ywania przez ludzi i spe nia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy - sk ada si  z wodomierza oraz po czonych kszta tek.
Studzienka wodoci gowa - obiekt na przewodzie wodoci gowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.
Urz dzenie zabezpieczaj ce - urz dzenie s ce do ochrony jako ci wody do picia, uniemo liwiaj ce wtórne
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr).
Armatura  przep ywowa instalacji  wodoci gowych - wszelkiego  rodzaju  zawory przeznaczone do sterowania
przep ywem wody w instalacji wodoci gowej.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodoci gowej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodoci gowych, specyfikacj  techniczn
(szczegó ow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji wodoci gowych
Dokumentacj  robót monta owych instalacji wodoci gowych stanowi :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,



STWiOR STI 01.01 5

projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej (szczegó owej)
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz dze  sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.

2.3. Rodzaje materia ów
2.3.1. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych
Rury   i   kszta tki   z  tworzyw  sztucznych   musz  spe nia   wymagania   okre lone  w odpowiednich normach:

z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,

2.3.3. Ruroci gi stalowe roz czne o po czeniach gwintowanych lub ko nierzowych - wymagania i warunki
stosowania:
rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 ( rednie),
po czenia gwintowane dla rur o rednicy Dn < ø 65 mm,
po czenia  ko nierzowe  -  ruroci gi  o  wi kszych  rednicach  Dn  >  ø  65  mm  oraz  inne  elementy  instalacji  jak
rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno  po czenia zapewnia p aska uszczelka odporna na dzia anie
temperatury czynnika grzewczego

2.3.5. Armatura  sieci wodoci gowej
Armatura sieci wodoci gowej (armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej) musi spe nia  warunki okre lone w
nast puj cych normach:
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PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-
75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3.  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:

rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,
je eli przewo one s lu no u one rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna
przekracza  1 m,
podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu
jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie
tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu armatury
Armatur      nale y     przewozi      pakowan     w     sposób zanieczyszczeniem,     zabezpieczaj cy     przed wp ywami
czynników uszkodzeniem      mechanicznym      i atmosferycznych.

4.4. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed
bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i temperatur  ni sz  ni  0°C lub przekraczaj  40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem wiat a

onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  nieprze roczyst  z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y
si  i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury   lub   niepe ne  wi zki   mo na   sk adowa   w  stosach   na   równym
pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w
stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane
odr bnie.
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami drewnianymi.
Armatur  nale y sk adowa  w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni  0 °C. W pomieszczeniach
sk adowania nie powinny znajdowa  si  zwi zki chemiczne dzia aj ce koroduj co. Armatur  z tworzyw sztucznych nale y
przechowywa  z dala od urz dze  grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej z tworzyw sztucznych nale y:



STWiOR STI 01.01 7

wyznaczy  miejsca uk adania rur, kszta tek i armatury,
wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona  bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów wodoci gowych,
wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów wodoci gowych.

5.3. Monta  ruroci gów
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi  do w ciwego monta u rur, kszta tek i
armatury.
Ruroci gi z tworzyw sztucznych mog  by  mocowane bezpo rednio na cianach, w bruzdach cian lub warstwach
pod ogowych w rurach os onowych.

5.4. Po czenia rur i kszta tek z tworzyw sztucznych
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z tworzyw sztucznych nale y dokona  ogl dzin tych materia ów.
Powierzchnie  rur  i   kszta tek  musz  by  czyste,   g adkie,  pozbawione     porów,     wg bie     i      innych     wad
powierzchniowych    w    stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Po czenia zgrzewane
Po czenia zgrzewane mog  by  doczo owe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczo owe, które polega na czeniu rur i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do w ciwej
temperatury i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materia u,
zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj ce si  tym, e kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj  jeden lub wi cej
integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania
po czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub rur .

Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi  wyp ywki
stopionego materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka nie powinna
powodowa  przemieszczenia drutu w kszta tkach (elektrooporowych) co mog oby spowodowa  zwarcie podczas czenia.
Na wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofa dowanie.

5.5. Po czenia z armatur
Przed przyst pieniem do monta u armatury nale y dokona  ogl dzin jej powierzchni zewn trznej i wewn trznej.
Powierzchnie powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie  i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  norm okre lonych w pkt. 2.2.2.
Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej nad pod og  lub przyborem nale y wykona  zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów po cze
armatury z instalacj  nale y wykona  przestrzegaj c instrukcji wydanych przez producentów okre lonych materia ów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

6.1. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Kontrol  wykonania instalacji wodoci gowych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami
okre lonymi w WTWiO „Instalacji wodoci gowych” (zeszyt nr 7)

 to badania wst pne polegaj ce na pulsacyjnym podnoszeniu ci nienia w instalacji do warto ci ci nienia próbnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ci nienia (mo e wyst pi
wy cznie spowodowane elastyczno ci  przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si  instalacj  jeszcze 1/2 godziny,
je eli w dalszym ci gu nie wyst puj  przecieki i roszenie oraz spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,6 bara, przyst puje si  do
badania g ównego.
Badanie g ówne polega na podniesieniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Je eli badanie g ówne zosta o zako czone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ci nienia nie
wi kszy ni  0,2 bara - to uznaje si , e instalacja wodoci gowa zosta a wykonana w sposób
prawid owy, chyba e wymagane s  jeszcze badania uzupe niaj ce przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych.
Warto  ci nienia próbnego nale y przyj  zgodnie z okre lon  w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelno ci instalacji mo emy równie  przeprowadzi  spr onym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7
WTWiO).
Warunkiem uznania wyników badania spr onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci nienia na manometrze
podczas badania. Jednak e jest to badanie do  niebezpieczne i nale y ci le przestrzega  wymogów okre lonych w ww.
pkt. WTWiO.
Dla instalacji ciep ej wody, po wykonaniu bada  szczelno ci wod  zimn  z wynikiem pozytywnym, nale y dodatkowo
przeprowadzi  badanie szczelno ci wod  o temp. 60°C, przy ci nieniu roboczym. Z przeprowadzonych bada  nale y
sporz dzi  protokó  (Za cznik nr 1).
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7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i do czonymi do
niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

ugo  ruroci gów:
nale y liczy  od ko cówki ostatniego cznika w podej ciu do wodomierza (od strony instalacji) b  od zaworu
odcinaj cego na wprowadzeniu ruroci gów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewn trz budynku) -
do ko cówki podej cia do poszczególnych punktów czerpania wody,
oblicza si  w metrach ich d ugo ci osiowej, wyodr bniaj c ilo ci ruroci gów
w zale no ci od rodzajów rur i ich rednic oraz rodzajów po cze  bez odliczania d ugo ci czników oraz armatury

czonych na gwint, nie wlicza si  natomiast do d ugo ci ruroci gów armatury ko nierzowej,
podej cia do urz dze  i armatury wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów, a niezale nie od tego do przedmiaru
wprowadza si  liczby podej  wed ug rednic ruroci gów i rodzajów podej . Przy ustalaniu liczby podej  nale y
odr bnie liczy  podej cia wody zimnej, odr bnie - wody ciep ej,

ugo  ruroci gów w obej ciach elementów konstrukcyjnych wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów,
ugo  ruroci gów w kompensatorach wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów.

Elementy i urz dzenia instalacji, jak zawory,  baterie, wodomierze,  liczy si  w sztukach lub kompletach.
Prób  szczelno ci ustala si  dla ca kowitej d ugo ci rur instalacji z uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic oraz
rodzajów budynków.

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Zakres bada  odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej
Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji  wodoci gowych.  Zakres    bada    odbiorczych   nale y    dostosowa    do    rodzaju    i    wielko ci
instalacji wodoci gowej. Szczegó owy zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy
inwestorem i wykonawc  z tym, e powinny one obj  co najmniej badania odbiorcze szczelno ci, zabezpieczenia
instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mo liwo ci  pogorszenia jako ci wody wodoci gowej w instalacji oraz zmianami
skracaj cymi     trwa    instalacji,     zabezpieczenia     instalacji     wodoci gowej     przed  mo liwo ci  przep ywów
zwrotnych. Zakres tych bada  okre lony zosta  w pkt.  11 WTWiO.
Podczas dokonywania bada  odbiorczych nale y wykonywa  pomiary:

temperatury wody za pomoc  termometrów zapewniaj cych dok adno  odczytu ±0,5 C,
spadków ci nienia wody w instalacji za pomoc  manometrów ró nicowych zapewniaj cych dok adno  odczytu nie
mniejsz  ni  10 Pa.

8.2.2. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji wodoci gowej
Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji tzw. odbiór mi dzyoperacyjny nale y przeprowadzi  dla robót
przyk adowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  odbioru.

8.2.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wodoci gowej
Odbiór techniczny cz ciowy dotyczy cz ci instalacji do których zanika dost p w miar  post pu robót. Dotyczy on na
przyk ad: przewodów u onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach
nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach os onowych w warstwach pod ogi, uszczelnie  przej  przez przegrody
budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego ko cowego.
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego ko cowego jednak bez oceny
prawid owo ci pracy instalacji. W ramach odbioru cz ciowego nale y:

sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz
do czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi),
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,
przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót (Za cznik 3)
oraz do czy  wyniki niezb dnych bada  odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  lokalizacj
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odcinków instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym.

8.2.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wodoci gowej
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po:

zako czeniu wszystkich robót monta owych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
wyp ukaniu, dezynfekcji i nape nieniu instalacji wod
dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru ko cowego nale y:
uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów zgodnie z
dokumentacj  projektow  specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi) i WTWiO,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych.

Z odbioru technicznego ko cowego nale y sporz dzi  protokó

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”

1.1. Szczegó owe zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji wodoci gowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe instalacji wodoci gowych z
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
wykonanie ewentualnie wyst puj cych robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2.,
monta  ruroci gów i armatury,
wykonanie prób ci nieniowych,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004
Wymagania  dotycz ce  wewn trznych   instalacji  wodoci gowych  do   przesy u  wody przeznaczonej do spo ycia przez
ludzi. Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00
Instalacje  wewn trzne  wodoci gowe   i   kanalizacyjne.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. Wspólne wymagania i
badania.
PN-83/B-10700.04
Instalacje   wewn trzne   wodoci gowe   i    kanalizacyjne.    Wymagania    i    badania    przy  odbiorze.  Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998
Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  2:
Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  3:
Kszta tki.
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PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciep ej  i  zimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Cz  5:
Przydatno  do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i  zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  3: Kszta tki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i  zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe wyd one.
PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór umywalkowy stoj cy.
PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór z ruchom  wylewk .
PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj ce.
PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe stoj ce.
PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Armatura toaletowa. G owice suwakowe.
PN-74/M-75124
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj ca
rozsuwalna.
PN-75/M-75125
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce kryte.
PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce jednootworowe.
PN-80/M-75144
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Natrysk d wigniowy.
PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Przed acze.
PN-69/M-75172
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Spust do zbiorników p ucz cych.
PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory p ywakowe.
PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe.
PN-ISO 4064-1:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997
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Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
bada  i wyposa enie.
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach.  Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania.
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach.  Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach.  Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Metody bada .
PN-88/M-54901.00
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Os onki.
PN-88/M-54901.02
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Przed acze.
PN-92/M-54901.03
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. czniki.
PN-92/M-54901.04
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Nakr tki do czników.
PN-88/M-54901.05
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodoci gowych  i ogólne   wymagania   dotycz ce
urz dze    zapobiegaj cych   zanieczyszczeniu   przez przep yw zwrotny.
PN-71/B-10420
Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci gowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja TechnikiSanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108,
poz. 953 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmian  opublikowan  w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga  dotycz cych jako ci wody
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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II. INSTALACJA KANALIZACYJNA
1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u instalacji
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz monta u przyborów i urz dze , a tak e niezb dne dla

ciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne”
Instalacj  kanalizacyjn stanowi uk ad po czonych przewodów wraz z urz dzeniami, przyborami  i wpustami
odprowadzaj cymi cieki  oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybór sanitarny - urz dzenie s ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych powsta ych w wyniku
dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej cie -    przewód    cz cy    przybór    sanitarny    lub    urz dzenie    z    przewodem  spustowym  lub  przewodem
odp ywowym.
Przewód spustowy (pion) - przewód s cy do odprowadzania cieków z podej  kanalizacyjnych, rynien lub wpustów
deszczowych do przewodu odp ywowego.
Przewód odp ywowy (poziom) - przewód s cy do odprowadzania cieków z pionów do przykanalika lub innego
odbiornika.
Wpust - urz dzenie s ce do zbierania cieków z powierzchni odwadnianych  i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych instalacji kanalizacyjnych stanowi :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pó niejszymi
zmianami),
specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pó niejszymi zmianami),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
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dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).

Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) wykonania i
odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz dze  sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
Materia y stosowane do monta u instalacji kanalizacyjnych powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.

2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych
Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych musz  spe nia  wymagania okre lone w odpowiednich normach:

z polichlorku winylu (PVC) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przybory i urz dzenia
Przybory i urz dzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musz  spe nia  wymagania okre lone w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm podany zosta  w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu  podane zosta y w ST„Wymagania ogólne”

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:
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rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,
je eli przewo one s lu no u one rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna
przekracza  1 m,
podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak
ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury

falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug zalece  producentów przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu przyborów i urz dze
Przybory i urz dzenia nale y przewozi  w sposób zabezpieczaj cy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Sk adowanie materia ów
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i
temperatur  ni sz  ni  0°C lub przekraczaj  40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem wiat a

onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  nieprze roczyst  z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i
nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym pod u,
na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie
powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie.
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami drewnianymi.

4.4.2. Sk adowanie przyborów i urz dze
Urz dzenia sanitarne eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sk adowa  nale y w magazynach zamkni tych lub pod
wiatami. Urz dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, w których
temperatura nie spada poni ej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale y:

wyznaczy  miejsca uk adania (monta u) rur i kszta tek,
wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona  bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów kanalizacyjnych,
wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Monta  ruroci gów
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi  do w ciwego monta u rur i kszta tek.
Ruroci gi kanalizacyjne nale y mocowa  za pomoc  uchwytów lub wsporników w sposób zapewniaj cy odizolowanie ich
od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si  drga  i ha asów. Przewody pod pod og  w ziemi
nale y uk ada  na podsypce piaskowej.

5.4. Po czenia rur i kszta tek z tworzyw sztucznych
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z tworzyw sztucznych nale y dokona  ogl dzin tych materia ów.
Powierzchnie rur i kszta tek musz  by  czyste, g adkie, pozbawione porów, wg bie  i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  uszczelk  (pier cieniem
elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego u atwiaj cego wsuwanie.
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.
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5.5. Po czenia z przyborami i urz dzeniami
Przed przyst pieniem do monta u przyborów i urz dze  nale y dokona  ogl dzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by  g adkie, czyste, bez uszkodze  i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym
spe nienie wymaga  norm okre lonych w pkt. 2.2.2.
Monta  przyborów i urz dze  nale y wykona  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i
przemys owe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów okre lonych przyborów i urz dze .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Kontrol  wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami
okre lonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
Badanie szczelno ci instalacji powinno by  wykonane przed zakryciem bruzd i kana ów.
Pionowe wewn trzne przewody deszczowe nale y poddawa  próbie na szczelno  przez zalanie ich wod  na ca ej
wysoko ci.
Poziome przewody kanalizacyjne nale y podda  próbie przez zalanie ich wod  o ci nieniu nie wy szym ni  2 m s upa wody.
Podej cia i piony (przewody spustowe) nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody.
Je eli przewody kanalizacyjne i ich po czenia nie wykazuj  przecieków to wynik badania szczelno ci nale y uzna  za
pozytywny.
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó  badania szczelno ci

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

7.2 Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Jednostki i zasady obmiaru robót

ugo  ruroci gów kanalizacyjnych nale y oblicza  w m, wyodr bniaj c ilo ci ruroci gów w zale no ci od rodzajów
rur, ich rednic oraz rodzajów po cze , bez odliczania kszta tek, Do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si  zasuw
burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.
Zw ki wlicza si  do ruroci gów o wi kszej rednicy.
Liczba podej  odp ywowych od urz dze  (przyborów) kanalizacyjnych oblicza si  w sztukach wed ug rodzajów podej
i rednic odp ywu z danego urz dzenia. D ugo  ruroci gów w podej ciach wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów.
Nie uwzgl dnia si  natomiast podej  do urz dze     (przyborów),    stanowi cych    komplet    urz dze     czonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.
Uzbrojenie ruroci gów - wpusty, syfony, czyszczaki, t uszczowniki, zasuwy oblicza si  w sztukach z podaniem rodzaju
materia u i rednicy.
Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ust py itp. - oblicza si  w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i
typu urz dzenia.
Rury wywiewne,  rury deszczowe,  osadniki,   piaskowniki oblicza si  w sztukach z podaniem rodzaju materia u i
rednicy.

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Zakres bada  odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00
i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz WTWiO Ruroci gów z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory mi dzyoperacyjne
Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj :

przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelno  po cze ,
sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
lokalizacja przyborów i urz dze .

Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego – cz ciowego

8.2.2. Odbiór cz ciowy instalacji kanalizacyjnej
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Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze , które zanikaj  w wyniku post pu robót, jak np. wykonanie
bruzd, przebi , wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione b  niemo liwe w fazie odbioru ko cowego.
Z przeprowadzonego odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego - cz ciowego  oraz do czy
wyniki bada  odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  lokalizacj  odcinków instalacji, które by y
obj te odbiorem cz ciowym.

8.2.3. Odbiór ko cowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja   powinna   by    przedstawiona   do   odbioru   ko cowego   po   zako czeniu wszystkich robót monta owych oraz
dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych,  z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
ko cowego nale y sprawdzi  w szczególno ci:

ycie w ciwych materia ów i elementów urz dze ,
prawid owo  wykonania po cze ,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
prawid owo  wykonania  uchwytów (podpór)  przewodów oraz odleg ci  mi dzy uchwytami (podporami),
prawid owo  zainstalowania przyborów i urz dze ,
protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
zgodno  wykonanej instalacji z dokumentacj  projektow  specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materia ów, przyborów i urz dze .

Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego – ko cowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj cego
lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
wykonanie wyst puj cych ewentualnie robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2.,
monta  ruroci gów przyborów i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-81/B-10700/00
Instalacje  wewn trzne  wodoci gowe   i   kanalizacyjne.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. Wspólne wymagania i
badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje  wewn trzne  wodoci gowe   i   kanalizacyjne.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewn trz konstrukcji budowli. Niezmi kczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i
systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków    (o    niskiej    i    wysokiej
temperaturze)    wewn trz    konstrukcji    budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci.
PN-85/M-75178.00
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust powe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przy czeniowe.
PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przy czeniowe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 32:2000
Umywalki wisz ce. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 111:2004
Wisz ce umywalki do mycia r k. Wymiary przy czeniowe.
PN-75/H-75301
Umywalki eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005
Wanny k pielowe. Wymiary przy czeniowe.
PN-82/H-75070
Wanny k pielowe eliwne emaliowane.
PN-91/M-77560
Wanny k pielowe z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 35:2001
Bidety stoj ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 36:2000
Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.
PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.
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PN-90/B-75704.02
Sedesy  z  tworzyw  sztucznych   termoplastycznych.   Sedesy  do   misek  ust powych
standardowych. G ówne wymiary.
PN-88/B-75704.03
Sedesy  z  tworzyw  sztucznych   termoplastycznych.   Sedesy  do   misek  ust powych
kompakt. G ówne wymiary.
PN-88/B-75704.04
Sedesy  z  tworzyw  sztucznych   termoplastycznych.   Sedesy  do   misek  ust powych
dzieci cych. G ówne wymiary.
PN-EN 997:2001
Miski ust powe z integralnym zamkni ciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U)
Urz dzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasa em.
PN-EN 1253-5:2002
Wypusty ciekowe w budynkach. Cz  5: Wypusty ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych.
Cz  2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350
Kleje do monta u ruroci gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemys owe.
Wydawnictwo Arkady.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowania, Monta u i Uk adania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

10.2.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz ze zmian  opublikowan  w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmian  opublikowan  w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmian  opublikowan  w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. CZ  OGÓLNA
1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie nara onych na
destrukcyjne dzia anie rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:

uk adanie ruroci gów i armatury zasilaj cych instalacj  i poszczególne odbiorniki ciep a,
monta  odbiorników ciep a.

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów instalacji
co.

1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”
Plac   budowy jest to  miejsce  udost pnione  przez Zamawiaj cego  dla  wykonania zleconych robót oraz inne miejsca
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (cz  placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych i utrzymanie na nim nale ytego porz dku od momentu przekazania do dnia ko cowego odbioru robót.
Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia instalacji na zawilgocenie rozró nia si  pi  klas rodowiska
(zgodnie z PN-B-03002):

klasa 1: rodowisko suche, np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu
wewn trzne warstwy cian szczelinowych,
klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze , np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest
wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si  w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – puj cym mrozem,
klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy
po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si  w powietrzu nasyconym sol
klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).

Plan BIOZ - plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewcza wodna - uk ad po czonych przewodów nape nionych wod  instalacyjn  wraz z armatur   pompami
obiegowymi i  innymi  urz dzeniami  (w tym grzejnikami,      wymiennikami      do      przygotowania      wody     ciep ej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od ród a ciep a.

ród o ciep a - kot ownia, w ze  ciep owniczy (indywidualny lub grupowy), uk ad z pomp  ciep a,   uk ad   z  kolektorami
onecznymi,   dzia aj ce   samodzielnie   lub   w zaprogramowanej wspó pracy.

Kocio  dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciep ej wody u ytkowej [pobór c.w.u.
z kilku punktów].
Kocio  dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kocio  wytwarzaj cy ciep  wod  zarówno do centralnego
ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciep ej wody u ytkowej [pobór c.w.u. z wi kszej ilo ci punktów].
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszaj ca obieg wody w instalacji co.
Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewn trznej, reguluj cy temperatur  z  kot a  na
wyj ciu  do  co.,  w zale no ci  od  temperatury zewn trznej (przy ni szej temperaturze zewn trznej - wy sza temperatura
zasilania co. i odwrotnie).
Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
steruj cy prac  kot a w zale no ci od temperatury w pomieszczeniu.   Niektóre  regulatory  pokojowe  mo na
zaprogramowa  wg   potrzeb, dziel c jednostk  czasu np. dob  na podstrefy czasowe o zró nicowanej temperaturze w
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danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzie ”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamkni tego - instalacja, w której przestrze  wodna (z ad) nie ma swobodnego po czenia z
atmosfer .
Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przep ywu wody w instalacji dokonuje si  przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia si  ogrzanej wody i opadania sch odzonej.
Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu   pompy   obiegowej.
Praca   pompy   pozwala   pokona    du e   opory
hydrauliczne powstaj ce przy przep ywie wody w rurach i dlatego stosowa  mo na rury o du o mniejszych rednicach ni  w
ogrzewaniu  grawitacyjnym.  Dodatkowo instalacje  pompowe   maj    mniejsze    ograniczenia    zwi zane    z    wielko ci
rozleg ci    i ukszta towaniem przestrzennym instalacji.
Zawór bezpiecze stwa - zabezpieczenie kot a grzewczego,  przed przekroczeniem dopuszczalnego ci nienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urz dzenia bezpiecze stwa [rura bezpiecze stwa, przelewowa,
sygnalizacyjna] przejmuje zwi kszaj  si  pod wp ywem temperatury obj to  wody i zapobiega nadci nieniu w obiegach
grzewczych. Stosuje si  naczynia wzbiorcze otwarte i zamkni te [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji co. - stosowane w celu unikni cia negatywnych skutków obecno ci powietrza w instalacji, jak:
powstawania szumów przep ywowych i g nej pracy instalacji, spadku ilo ci ciep a oddawanego przez grzejniki, z ego
przewodzenia ciep a na ciankach kot ów, skróconej ywotno ci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej -
zu ycie ysk pompy i erozja kawitacyjna opatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno ci pompy.
Kompensacja wyd  termicznych:

kompensacja naturalna wyd  liniowych, wykorzystuj c zmiany kierunków prowadzenia instalacji oraz uk ad
punktów sta ych,
kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno ci na innych odcinkach instalacji co.,
kompensatory U-kszta towe na g ównych poziomach co. - wykonane z materia u identycznego jak przewody co.

Problem kompensacji wyd  termicznych jest szczególnie wa ny w przypadku wykonywania instalacji z rur z tworzyw
sztucznych, których wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej jest 4-15 razy wi kszy ni  dla stali.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Monta  instalacji nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia podano
w ST „Wymagania ogólne”
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera  wymagania stawiane elementom, wyrobom i materia om
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

bezpiecze stwa instalacji - odpowiedni dobór ci nienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzgl dnienie wp ywu
rozszerzalno ci cieplnej na konfiguracj  instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpiecze  w przypadku awaryjnego
dzia ania itp.,
bezpiecze stwa u ytkowania, w tym ograniczenia mo liwo ci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione,
wymaga  fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporno ci korozyjnej,
trwa ci poszczególnych elementów instalacji itp.,
okre lenie procedur niezb dnych do prawid owej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by  zaprojektowane i wykonane tak, by przez ca y przewidywany okres u ytkowania w okre lonych
warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy w ciwej konserwacji odpowiada y za onemu przeznaczeniu.
Przy okre laniu trwa ci  instalacji,  przy doborze  materia ów nale y uwzgl dni
warunki rodowiskowe, na dzia anie których instalacja b dzie nara ona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a
tak e sposobów zabezpieczenia przed dzia aniem niekorzystnych czynników.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331110-0 Instalowanie kot ów

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
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Materia y stosowane do wykonywania instalacji co. i  b ce w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materia ami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk .

Oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatno ci do u ytkowania).

2.2. Rodzaje materia ów
Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

ruroci gi zasilaj ce instalacj  i poszczególne odbiorniki ciep a,
grzejniki i inne odbiorniki ciep a,
armatura,
inne wyroby i materia y.

Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada  aprobaty
techniczne, deklaracje zgodno ci lub inne dokumenty potwierdzaj ce zgodno  z wymogami obowi zuj cymi w kraju.

2.2.1. Elementy ruroci gów zasilaj cych, odbiorników ciep a i armatury
2.2.1.1. Ruroci gi zasilaj ce instalacj  i poszczególne odbiorniki ciep a
Ruroci gi stalowe o po czeniach spawanych (nieroz cznych) - wymagania i warunki stosowania:

rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984,
spawanie gazowe,
spawanie elektryczne.

Ruroci gi   z   rur   z   tworzyw   sztucznych   o   po czeniach   zgrzewanych   i zaciskowych - wymagania i warunki
stosowania:

z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do czenia rur polietylenowych stosuje si  trzy metody: zgrzewania
elektrooporowego, doczo owego i polifuzyjnego. Mo na je równie  zespala  mechanicznie: za pomoc czników
gwintowanych, ko nierzowych (tzw. czników przej ciowych) lub z czek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa).
Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstaj
poprzeczne wi zania mi dzy cuchami cz steczek. Zale nie od metody sieciowania rozró nia si  cztery rodzaje
polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkow  metod  sieciowania), PE-Xb (z silanow
metod  sieciowania), PE-Xc (z elektronow  metod  sieciowania) i PE-Xd (z azow  metod  sieciowania). Przeznaczony
jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres rednic tego typu rur wynosi 10-160
mm. Po czenia wykonuje si  za pomoc czników: miedzianych, z mosi dzu lub z tworzywa sztucznego PSU
(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si  przede wszystkim w instalacjach
centralnego ogrzewania i ogrzewania pod ogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa
si  je na ogó  warstw  antydyfuzyjn . Rury powinny spe nia  wymagania wg. PN-EN ISO 15875-1:2004(U), PN-EN ISO
15875-2:2004(U), PN-EN ISO 15875-3:2004(U), PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

UWAGA: Dla zapewnienia prawid owo ci wykonania instalacji ruroci gu z rur z tworzyw sztucznych wykonawca powinien
by  wyposa ony w urz dzenia pozwalaj ce na dok adny monta  z czek i urz dze  tj.:
- no yce (uniwersalne lub pistoletowe) do ci cia rur z tworzyw sztucznych,
- prasa do zaprasowywania po cze  z kompletem pier cieni,
- spr yna do wyginania uków,
- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
- urz dzenia do fazowania kraw dzi,
- bloczek do prostopad ego obcinania rur.

Sposoby po cze :
po czenia nieroz czne (spawanie, czenie za pomoc  z czek zaprasowywanych lub zaciskanych),
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Rury przy czne z tworzyw sztucznych zestawy do pod czenia gwintowego grzejnika, produkowane do po cze  „z
boku” lub „od do u” w zale no ci od typu grzejnika
Wyd ki „U” - kszta towe i z czki elastyczne stosowane w celu kompensacji wyd  cieplnych w instalacjach
(temperatura pracy instalacji jest ró na od temperatury monta u, tak e podczas eksploatacji nast puj  wahania temperatury
czynnika grzewczego, co powoduje wyd enia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciep a
Grzejniki stalowe p ytowe mo na pod cza  do instalacji z boku lub od do u. W grzejnikach tych mie ci si  ma a ilo
wody, wi c szybko zmienia si  temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne stanowi  element nagrzewaj ce powietrze w pomieszczeniu poprzez wymuszony
wentylatorem przep yw  powietrza, ogrzewanego od wbudowanej nagrzewnicy (np. zestawu grzejników z rur

ebrowanych), zasilanej z instalacji co. budynku. Montowane przewa nie na zewn trznych cianach (zgodnie z
dokumentacj  projektow ) mog  ogrzewa  obiekty u yteczno ci publicznej, w których monta  standardowych grzejników
obni a walory u ytkowe pomieszczenia. Moc cieplna urz dzenia wynosi 2-4 kW, aparaty cz sto wyposa one s  w
regulowane aluzje, u atwiaj ce kierowanie strumieniem ogrzanego powietrza.
Grzejniki powinny spe nia  wymagania wg. PN-EN 10224:2006, PN-H-83130-01:1975, PN-EN 442-1:1999, PN-H-83131-
09:1992

Zabezpieczenie uk adu
Naczynia wzbiorcze:

uk ad zamkni ty: kompensacja rozszerzalno ci cieplnej wody dokonywana jest za pomoc  wzbiorczego naczynia
przeponowego.

Zawory bezpiecze stwa ich zadaniem jest nie dopu ci  do przekroczenia maksymalnego ci nienia w instalacji i jej
zapowietrzenia. W zale no ci od typu po cze  instalacji mog  by  ko nierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje
membranowe, spr ynowe lub ci arkowe.
Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegaj  szkodliwemu dzia aniu powietrza, które znajduje si  w instalacji co.,
jednocze nie – zgodnie z norm  PN-91/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania pracuj ce w systemie zamkni tym,
powinny by  wyposa one w urz dzenia umo liwiaj ce usuwanie powietrza ze z adu tak w czasie nape niania, jak i
normalnej pracy instalacji. Stwierdzono, e powietrze w instalacjach mo e wyst powa  w trzech postaciach:

wolne powietrze - przedostaj ce si  do instalacji w wyniku jej nape niania lub dope niania oraz przez uszkodzone inne
elementy systemu,
mikrop cherze powietrza - „b ble”: gazowe o wielko ciach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa si  za pomoc  separatorów
powietrza,
powietrze zwi zane pomi dzy moleku ami wody, zamieniaj ce si  w tzw. mikrop cherze podczas zmian temperatury i
ci nienia zgodnie z prawem Henry’ego dotycz cym rozpuszczalno ci gazów w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrzników stanowi  konstrukcje p ywakowe.
Stosowane powszechnie separatory: od rodkowe lub absorpcyjne, montowane s  jako elementy integralne lub cz ci modu u
wyposa enia w a cieplnego (np. razem z zaworem bezpiecze stwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).
Zawory
Zawory przelotowe i zwrotne - steruj  przep ywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmian  przekroju przewodu
od maksymalnego otwarcia do ca kowitego zamkni cia. W zamkni tych uk adach centralnego ogrzewania stosowana jest
armatura automatycznej regulacji wyposa ona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z
ró nych materia ów, np. mosi dzu, eliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwyk e oraz
sko ne pó przelotowe i pe noprzelotowe.
Zawory   grzejnikowe -   obecnie   przewa nie   wykonane   z   mosi dzu   lub   br zu. Konstrukcyjnie  s to zawory
gwintowe:   proste,   k towe,   osiowe,   kolanowo-k towe, k towo-naro ne. W niektórych instalacjach dodatkowo
wyposa one w kryzy d awi ce, reguluj ce ilo  cieczy przep ywaj cej przez zawór.
Zawory i  g owice termostatyczne - zapewniaj  utrzymywania sta ej temperatury pomieszczenia,   niezale nie   od
warunków   zewn trznych   i    wewn trznych   danego pomieszczenia.    Przeznaczone   szczególnie    do    wspó pracy  z
grzejnikami   o   ma ej pojemno ci wodnej, np. konwektorami, wyposa onymi w automatyk ród a ciep a.
Urz dzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami cia ami sta ymi zawartymi w wodzie Odmulacz
siatkowo inercyjnym - usuwanie zanieczyszcze  sta ych o rednicach ziaren powy ej 0,1 mm z sieciowej wody zasilaj cej.
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny - jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny - usuwanie zanieczyszcze  sta ych o rednicach ziaren powy ej 1,0 mm z sieciowej wody
zasilaj cej (standardowo wyposa ony w siatk  o oczkach 1,0x1,0 mm).
Magnetyzer urz dzenie zabezpieczaj ce instalacje i urz dzenia przed skutkami osadzania si  kamienia kot owego.
Sprz o hydrauliczne urz dzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i magnetoodmulacz.
Uwaga dla u ytkownika instalacji: na g owicach zaworów termostatycznych znajduj
si  oznaczenia u atwiaj ce dok adne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mog  by  nieco inne u ró nych
producentów, zwykle oznaczenie na g owicy zaworu: * temp. 6° C, 1 temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp.
20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)
Armatura zabezpieczaj ca, regulacyjna i odcinaj ca powinna spe nia  wymagania wg. PN-B-02420:199, PN-B-02413:1991,
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PN-B-02414:1999, PN-B-02414:1999

2.2.1.3. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materia ów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do monta u instalacji co. mog  by
zastosowane:

systemy mocowania ruroci gów i ich elementów,
przepusty ogniowe dla ruroci gów - masy i zaprawy ognioochronne (dla po cze  ró nych stref po arowych),
rury przepustowe (dla po cze  jednakowych stref po arowych),
rubunki grzejnikowe,

zawory regulacyjne podpionowe,
termometry, manometry i termo-manometry,
programatory pogodowe,
luty i pasty do lutowania ruroci gów miedzianych,
elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
pr ty i topniki do spawania gazowego i ukowego rur miedzianych,
uszczelnienia po cze  gwintowanych ruroci gów,
ko nierze i kszta tki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i z czki przej ciowe,
chemia instalacyjna,
elementy   wykonawcze   i   instalacje   (okablowanie)   automatycznego   sterowania instalacj  centralnego ogrzewania
wodnego.

2.3. Warunki   przyj cia   na   budow    materia ów   i   wyrobów   do   wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mog  by  przyj te na budow , je li
spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),
ka da jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet  identyfikacyjn
wyroby i materia y konfekcjonowane s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i
oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót instalacyjnych
powinien si  ko czy  przed zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie wyrobów i materia ów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em
przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Materia y i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by  przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b
aprobat technicznych.
Place sk adowe do przechowywania elementów rurowych powinny by  wygrodzone, wyrównane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze .
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem
promieni s onecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa  w partiach wed ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  dost pu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze
powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianych pó kach
wentylowanych, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Sprz t   i   narz dzia   do   wykonywania   instalacji   centralnego   ogrzewania wodnego

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn:
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o pion murarski,
o ata murarska,
o ata wa ona i ata kierunkowa,
o  wodny,
o poziomnic  uniwersaln
o sznur murarski,
o townik murarski,
o wykrój.
Do uk adania rur i wykonywania po cze  na stanowisku roboczym.
o zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
o spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
o zestaw do spawania w os onie gazów ochronnych,
o zestaw do spawania gazowego,
o prasa do zaciskania z czek na rurze z tworzywa sztucznego,
o gi tarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mog  by  przewo one jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Za adunek i wy adunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi  urz dzeniami
mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materia ów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urz dze  i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób
wykluczaj cy uszkodzenie opakowa .

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  i odebra  wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako
niezb dne do rozpocz cia robót instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi ST nale y potwierdzi  wpisem do dziennika budowy, zezwalaj cym na prowadzenie robót instalacyjnych
centralnego ogrzewania wodnego.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne monta owe
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow  niniejsz
specyfikacj  techniczn  i zasadami sztuki budowlanej bran y instalatorskiej.

5.3.1. Ruroci g   z   rur   PEX-AL-PEX   czonych   metod    zaprasowywania   lub skr cania z czkami
ci cie rury na wymiar no ycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
gi cie rury: r czne ze spr yn  lub bez, albo gi cie gi tark  r czn  lub elektryczn
przygotowanie ko ca rury do monta u kszta tki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
osadzenie z czki a nast pnie jej zaprasowanie lub skr cenie, w zale no ci od systemu po cze .

5.3.2. Ruroci g   z   rur   stalowych   czonych   metod    spawania
ci cie rury na wymiar
gi cie rury: gi tark  r czn  lub elektryczn
przygotowanie ko ca rury do monta u kszta tki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

osadzenie z czki a nast pnie jej zaspawanie

5.4. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj cych potwierdzone przez wyznaczon  jednostk
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksi eczk  spawacza” z uprawnieniami w
okre lonym, wymaganym zakresie),
prace o znikomym niebezpiecze stwie mo na wykonywa  w pojedynk , natomiast wszelkie roboty spawalnicze
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wymagaj  minimum wspó pracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespo ami) liczebno
zespo u nale y dostosowa  optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,
racjonalne urz dzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materia ów instalacyjnych (w
miejscu monta u wolny pas o szeroko ci, je li to jest mo liwe, min. 60 cm, dalej materia y i sprz t najbardziej potrzebne
w danej chwili, a nast pnie zapasy materia owe i drogi transportowe),
zachowywanie zasad monta u technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania ró nych rodzajów robót
instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowa  lub drabin (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotników we w ciwy sprz t do wykonywania robót instalacyjnych i towarzysz cych oraz w wymagany
przepisami sprz t ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania
zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i r kawic oraz
odpowiedniego obuwia,
dostarczanie materia ów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczaj cy przestoje,
zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podzia  instalacji na elementy uzasadnione
technologicznie np. piony, kondygnacje, odga zienia itp. lub wg planu ogólnego: „zasilanie-ruroci gi-odbiorniki”),
wykonawca musi posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e dysponowa  osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania   przed   przyst pieniem   do   wykonywania   instalacji   centralnego ogrzewania wodnego
Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nale y spe ni  warunki podane w
punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi  badania wyrobów i materia ów, które b  wykorzystywane do wykonywania
robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nale y dokona  zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó owych specyfikacji technicznych dla robót, które
koniecznie nale y wykona  przed rozpocz ciem robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materia ów
Badania nale y przeprowadzi  po rednio na podstawie przed onych:

deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,
zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow ,
deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj  wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materia y, których jako  budzi w tpliwo ci mog  by  zbadane na wniosek zamawiaj cego przez niezale ne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacj  projektow  wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia prawid owo ci monta u ruroci gów ze wzgl du na miejsce

enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materia ów montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spe nia  wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

ilo ci,
wymiaru charakterystycznego np. rednicy, d ugo ci grzejnika, itp.,
spe nienia dodatkowych zastrze  np. zawór k towy, wymiary oczek siatki filtruj cej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególno ci w zakresie:

zgodno ci     z     dokumentacj     projektow      specyfikacj     techniczn     wraz     z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
jako ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta  wyniki bada  dokonanych wcze niej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotycz ce wykonanych robót. Badania polegaj  m.in. na:

sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj - powinno by  przeprowadzone przez porównanie   wykonanych    instalacji   z
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dokumentacj    projektow     specyfikacj  techniczn   oraz    ze    zmianami    naniesionymi    w    dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia   zgodno ci   dokonuje   si    na   podstawie   ogl dzin   zewn trznych   i pomiarów; pomiar

ugo ci ruroci gów przeprowadza si  z dok adno ci  do 10 mm, elementy pozosta e nale y policzy  z dok adno ci  do
jednej sztuki. Ilo ci normatywne niektórych elementów instalacji mog  by  uzale nione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zale  od ilo ci innych materia ów np. ilo  podpar /mb ruroci gu. Jednocze nie nie s
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu nale y sprawdzi  ilo ci wymagane w materia ach
ród owych.

sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa „ na zimno”
Próby ci nieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nale y przeprowadzi  zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Ka dy producent powinien poda  parametry próby ci nieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta  z informacji ród owej,
któr  mo na do czy  jako za cznik do niniejszej ST. Mo na tak e wykona  prób  ci nieniow  wed ug procedury
standardowej, okre lonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prób  przeprowadza si  po
zmontowaniu instalacji, przy ci nieniu pó tora razy wi kszym od ci nienia roboczego (ci nienie próbne), nie wi kszym
jednak od ci nienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.
Ze wzgl du na mo liwo  termicznych i ci nieniowych odkszta ce  przewodów próby dzielimy na wst pn  i zasadnicz .
Podczas próby wst pnej, w ci gu 30 minut (w odst pach co 10 minut) nale y w instalacji dwukrotnie wytworzy  ci nienie
próbne. Po ostatnim podniesieniu ci nienia do warto ci próbnej w ci gu nast pnych 30 minut ci nienie nie powinno obni
si  wi cej ni  o 0,6 bara.
Próba zasadnicza powinna si  odby  zaraz po próbie wst pnej i trwa  2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci nienia (od
ci nienia odczytanego po próbie wst pnej) nie powinien by  wi kszy ni  0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby nale y od czy  od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy ni szym
ci nieniu, na przyk ad przeponowe naczynie wzbiorcze.
c) sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa „na gor co”
Prób  ci nieniow  instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gor co” nale y przeprowadzi  po pozytywnym wyniku
próby „na zimno”. Obejmuje ona:

uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
wyregulowanie przep ywu czynnika grzejnika (przez ruroci gi  i  grzejniki)  dla uzyskania za onych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ilo ci poszczególnych typów i wielko ci charakterystycznych ( rednic) rur oblicza si  w metrach wg wymiarów
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje si  w innych
jednostkach, zale nych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przy czne w sztukach lub kompletach.
Przy   wykonywaniu   po cze    spawanych   ruroci gów   o   wi kszych   rednicach nominalnych (powy ej  ø 40 mm  i
grubo ci  cianki  ponad  3,2  mm)  oprócz  ilo ci uk adanych rur, nale y policzy  ilo  sztuk wyst puj cych z cz
spawanych, przy czym: -  d ugo  ruroci gów mierzy si  wzd  ich osi, do ogólnej d ugo ci ruroci gów wliczasi  d ugo ci
rur przy cznych do grzejników (ga zek), armatur czon  na gwint i czniki,

do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si  wyd ek i urz dze ,
zw ki (redukcje) wlicza si  do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach,
ca kowit  d ugo  ruroci gów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno  (na zimno) lub próbach na
gor co stanowi suma d ugo ci ruroci gów zasilaj cych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

Ilo ci pozosta ych elementów oblicza si  w sztukach, kompletach, z czach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania
szczelno ci instalacji mog  by  odniesione do cznej d ugo ci ruroci gów stanowi cych instalacj .
W przypadkach niejasno ci nale y sporz dza  obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami
katalogów, stanowi cymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegaj cymi zakryciu s wszelkie
ruroci gi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i stropów oraz cz ci sk adowe elementów, które dalej
traktowane s jako komplet np. nap d (si ownik) zaworu sterowanego automatycznie
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada  porówna  z wymaganiami
okre lonymi w niniejszej specyfikacji.
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  elementy ulegaj ce zakryciu za wykonane
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  i zezwoli  na przyst pienie do nast pnych
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robót instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne b dzie sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa „na zimno” i dlatego
nale y tak zorganizowa  prace, aby pozytywny wynik tej próby umo liwi  dalsze prace zwi zane z „zakrywaniem”
instalacji.
Je eli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegaj ce zakryciu nie powinny by  odebrane. W takim
przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badania.
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materia ów oraz robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy i mo e stanowi
podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór   ko cowy   stanowi   ostateczn    ocen    rzeczywistego   wykonania   robót   w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powo ana   przez   zamawiaj cego,   na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna
okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót
dokumentacj  powykonawcz .

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera  w szczególno ci:
dok adny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
szczegó owe specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze ,
rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie
urz dze  oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu,
korekt  oblicze  instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich
zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,
protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
protoko y odbiorów cz ciowych,
instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
wyniki bada  laboratoryjnych, bada  kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona  oceny wizualnej.
Roboty powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s
kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek bada  skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostan  przyj te. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci robót z wymaganiami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi  roboty wadliwe ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz trwa ci elementów
instalacji, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zg oszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
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Z    czynno ci    odbioru    sporz dza    si    protokó    podpisany    przez    przedstawicielizamawiaj cego  i  wykonawcy.
Protokó  powinien zawiera :

ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamówieniem.

Protokó    odbioru     ko cowego   jest    podstaw    do    dokonania    rozliczenia  ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie  r kojmi  i  gwarancji jest ocena stanu  instalacji  co.  po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce
wynikaj cych  z  obni onej  jako ci  robót.  Przed    up ywem    okresu    gwarancyjnego   zamawiaj cy    powinien    zg osi
wykonawcy
wszystkie zauwa one wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA  ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano  w   ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy   rozliczenia   wykonanego   i   odebranego   zakresu   robót   przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Wariant I
Podstawy rozliczenia robót stanowi  okre lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót,
w nak adach na monta  ruroci gów centralnego ogrzewania uwzgl dniono: wmontowanie odpowiedniej ilo ci czników
lub kszta tek, nak ady zwi zane z umocowaniem ruroci gów na cianach i w kana ach oraz zmontowanie odpowiedniej
ilo ci punktów sta ych, za enie na ruroci gach tulei przy przej ciach przez ciany i stropy budynków.

W nak adach na monta  ruroci gów stalowych o rednicy do 32 mm, uwzgl dniono wykonanie niezb dnych kolan i uków
za pomoc  gi cia rur, natomiast dla ruroci gów o rednicy ponad 32 mm uwzgl dniono monta  gotowych kolan lub uków
stalowych.
Nak ady ustalono przy za eniu, e ruroci gi o rednicach do 125 mm czone s  za pomoc  spawania gazowego, a
ruroci gi o wi kszych rednicach za pomoc  spawania ukowego. W nak adach uwzgl dniono ponadto niezb dne
ukosowanie rur.
Nak ady na kompletowanie i prób  szczelno ci grzejników cz onowych stosuje si  jedynie w przypadku gdy czynno ci te
wykonywane s  bezpo rednio na placu budowy.
Nak ady na monta  rur przy cznych do grzejników ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilaj cej i powrotnej cznie.
Niezale nie od tego d ugo  rur przy cznych wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gu danej rednicy. Ceny jednostkowe
obejmuj  tak e:

usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  w innych elementach obiektu, powsta ych na skutek i w trakcie
wykonywania robót instalacyjnych,
usuni cie gruzu i innych pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji
technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
likwidacj  stanowiska roboczego,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Wariant II
Podstaw  rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa za okre lony zakres robót
obejmuj cy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Kwota rycza towa obejmuj ca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzgl dnia koszty wykonania
robót instalacyjnych oraz prac z nimi zwi zanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty po rednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA
10.1. Normy
PN-B-01430:1990
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach.
PN-B-10405:1999
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania.
PN-B-02413:1991
Ciep ownictwo. Sieci ciep ownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02415:1991
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych systemu zamkni tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02416:1991
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych. Wymagania.
PN-B-02419:1991
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych systemu zamkni tego przy czonych do sieci
cieplnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych i wodnych zamkni tych systemów
ciep owniczych. Badania.
PN-H-74200:1998
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-H-74220:1984
Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961
Rury stalowe bez szwu, g adkie - ogólnego przeznaczenia jako ciowe.
PN-EN 10224:2006
Rury i z czki ze stali niestopowej do transportu wody i innych p ynów wodnych.
PN-H-83130-01:1975
Centralne ogrzewania - Grzejniki eliwne - Cz ony.
PN-EN 442-1:1999
Centralne ogrzewanie - Grzejniki cz onowe odlewane.
PN-H-83131-08:1992
Centralne    ogrzewanie odlewane - Uszczelki.
PN-H-83131-09:1992
Centralne    ogrzewanie odlewane - Grzejniki    cz onowe. Korki i z czki.
PN-EN 10246-7:2006
Badania   nieniszcz ce   rur   stalowych.   Cz    7: Automatyczne badanie ultrad wi kowe rur stalowych bez szwu i
spawanych (z wy czeniem rur spawanych ukiem krytym) w celu wykrycia nieci ci wzd nych na ca ym obwodzie.
PN-EN 12098-5:2006
Sterowanie    systemami    ogrzewania.    Cz    5: Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.
PN-EN 14597:2007
Urz dzenia sterowania temperatur  i ograniczniki temperatury systemów wytwarzania ciep a (systemów centralnego
ogrzewania).
PN-EN ISO 9311-1:2009
Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. Cz  1: Oznaczanie w ciwo ci b ony klejowej.
PN-EN ISO 15875-1:2005/
Systemy      przewodów      rurowych      z      tworzyw  A1:2008sztucznych   do    instalacji   wody   ciep ej    i   zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15875-2:2005/
Systemy     przewodów     rurowych     z     tworzyw A1:2008 sztucznych  do   instalacji  wody  ciep ej   i  zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cz  2: Rury.
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PN-EN ISO 15875-3:2005
Systemy     przewodów     rurowych     z     tworzyw sztucznych do instalacji wody ciep ej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz  3: Kszta tki.
PN-EN ISO 15875-5:2005
Systemy     przewodów     rurowych     z     tworzyw sztucznych do instalacji wody ciep ej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz  5: Przydatno  systemu do stosowania.
PN-EN 12828:2006
Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  3: Kszta tki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciep ej  i  zimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Cz  3:
Kszta tki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciep ej  i  zimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Cz  5:
Przydatno  do stosowania w systemie.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n.
zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru w ów ciep owniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.
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IV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz
konkretne warunki ich realizacji, które s  niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u instalacji
wodoci gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a tak e niezb dne dla w ciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne”
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz ci, maj ca na celu usuni cie powietrza zu ytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewn trznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzaj cych powietrze w ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urz dze , zespo ów i elementów wentylacyjnych s cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdzia  powietrza w pomieszczeniu
Rozdzia  powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w celu zagwarantowania
wymaganych warunków - intensywno ci wymiany powietrza, ci nienia, czysto ci, temperatury, wilgotno ci wzgl dnej,
pr dko ci ruchu powietrza, poziomu ha asu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okre lonej obj to ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogó  z
zastosowaniem przewodów
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy u yciu rodków technicznych maj ce na celu zmian  jednej lub kilku wielko ci
charakteryzuj cych stan i jako  powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury
Ch odzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na obni aniu jego temperatury
Wentylator
Urz dzenie s ce do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze  sta ych lub ciek ych
Odzyskiwanie ciep a lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciep a lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciep o lub/i wilgo  przez instalacj  wentylacyjn
Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn trzne
Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz
Filtr powietrza
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Zespó  oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  sta ych i ciek ych
Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciep a do ogrzewania powietrza
Ch odnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciep a przeznaczony do ch odzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Urz dzenie do odzyskiwania ciep a lub/i wilgoci
Urz dzenie przeznaczone do przekazywania ciep a lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zu ytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumie  powietrza z nawil acza powietrza lub z
powierzchni ch odnicy
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi cy obudow  przestrzeni, przez któr  przep ywa
powietrze
Przepustnica
Zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalaj cy na zamkni cie lub na regulacj
strumienia powietrza przez zmian  oporu przep ywu

umik ha asu
Element wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny maj cy na celu zmniejszenie ha asu przenoszonego drog
powietrzn  wzd  przewodów
Nawiewnik
Element lub zespó , przez który powietrze dop ywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
Element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej przestrzeni
Klapa po arowa
Zespó  umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (mi dzy dwiema strefami po arowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu si  ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna
Urz dzenie sk adaj ce si  z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania mieszaniny powietrza zewn trznego i wewn trznego

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacj
techniczn  (szczegó ow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót
podano w ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji wentylacji mechanicznej
Dokumentacj  robót monta owych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowi :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjtechnicznej (szczegó owej) wykonania
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urz dze  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331220-4 Instalowanie urz dze  klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.

2.3. Materia y do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
Materia y, z których wykonywane s  wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada  warunkom
stosowania w instalacjach.
Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze  powinien odpowiada  co najmniej w ciwo ciom blachy
stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze  pow ok ochronnych.
Szczelno  po cze  urz dze  i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada  wymaganiom szczelno ci
tych przewodów.
Nale y zapewni atwy dost p do urz dze  i elementów wentylacyjnych w celu ich obs ugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie   urz dze    i   elementów   wentylacyjnych   powinno   by    wykonane z uwzgl dnieniem dodatkowych obci
zwi zanych z pracami konserwacyjnymi.
Urz dzenia i elementy wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj  producenta.
Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie  dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by  wykonywane z nast puj cych materia ów:
blacha lub ta ma stalowa ocynkowana;
inne materia y dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpo arowymi.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.2 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
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4.3. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Ze wzgl du na specyficzne cechy kana ów wentylacyjnych i osprz tu nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:

kana y nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,
podczas transportu kana y powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu
jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane kana y powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie
tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu kana y powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu urz dze  wentylacyjnych i osprz tu
Urz dzenia wentylacyjne i osprz t nale y przewozi  pakowan  w sposób zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem,
zabezpieczaj cy przed wp ywami  czynników atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogóle zasady wykonania robót
Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Monta  instalacji wentylacji mechanicznej
5.2.1.1.  Wykonanie
Powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez za ama  i wgniece . Materia  powinien by  jednorodny, bez w erów,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry  ochronnych nie powinny mie  ubytków, p kni  i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostok tnym i ko owym powinny odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-
EN 1506
Szczelno  przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-03434
Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Monta  przewodów
Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynków w odleg ci umo liwiaj cej szczelne wykonanie
po cze  poprzecznych. W przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi  co najmniej 100 mm.
Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w otworach, których wymiary s  od 50 do 100 mm
wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub przewodów z izolacj . Przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny
by  ob one we  mineraln  lub innym materia em elastycznym o podobnych w ciwo ciach.
Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego powinny by  wykonane w sposób nieobni aj cy
odporno ci ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mie  szczelne po czenia wzd ne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by  ponadto zachowana, na ca ej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno  na przenikanie
wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposa one przez producenta w warstw  chroni  przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
nara one na dzia anie czynników atmosferycznych powinny mie  odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie os on
na swojej zewn trznej powierzchni.
Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by  odpowiednia do materia u konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odleg  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem ich wytrzyma ci
i wytrzyma ci przewodów tak aby ugi cie sieci przewodów nie wp ywa o na jej szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i
nienaruszalno  konstrukcji.
Zamocowanie   przewodów  do   konstrukcji   budowlanej   powinno   przenosi    obci enia wynikaj ce z ci arów:

przewodów;
materia u izolacyjnego;
elementów   instalacji   niezamocowanych   niezale nie   zamontowanych   w   sieci przewodów, np. t umików,
przepustnic itp.;
elementów sk adowych podpór lub podwiesze ;
osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno by  odporne na podwy szon  temperatur  powietrza transportowanego
w sieci przewodów, je li taka wyst puje.
Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa
równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci enia.
Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.
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Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia obliczeniowego obci enia oraz by  takiej
konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekracza o 0,4 % odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych.
Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów mog y by  zdemontowane lub
wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddzia ywania si  wywo anych rozszerzalno ci  ciepln  konstrukcja podpór lub podwiesze  powinna
umo liwia  kompensacj  wyd  liniowych.
Podpory i podwieszenia w obr bie maszynowni oraz w odleg ci nie mniejszej ni  15 m od ród a   drga    powinny   by
wykonane   jako   elastyczne   z   zastosowaniem   podk adek z materia ów elastycznych lub wibroizolatorów.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mo liwo  czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demonta  elementu sk adowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umo liwia  oczyszczenie wewn trznych powierzchni
przewodów, a tak e urz dze  i elementów instalacji, je li konstrukcja tych urz dze  i elementów nie umo liwia ich
oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obni  wytrzyma ci i szczelno ci przewodów, jak równie  w asno ci
cieplnych, akustycznych i przeciwpo arowych.
Elementy usztywniaj ce i inne elementy wyposa enia przewodów powinny by  tak zamontowane, aby nie utrudnia y
czyszczenia przewodów.
Elementy usztywniaj ce wewn trz przewodów o przekroju prostok tnym powinny mie  op ywowe kszta ty, najlepiej o
przekroju ko owym. Niedopuszczalne jest stosowanie ta m perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.
Nie nale y stosowa  wewn trz przewodów ostro zako czonych rub lub innych elementów, które mog  powodowa
zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze  czyszcz cych.
Nie dopuszcza si  ostrych kraw dzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urz dze  powinny si atwo otwiera .
W przewodach o przekroju ko owym o rednicy nominalnej mniejszej ni  200 mm nale y stosowa  zdejmowane za lepki lub
trójniki z za lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o wi kszych rednicach nale y stosowa  trójniki o
minimalnej rednicy 200 mm,
W przewodach o przekroju prostok tnym nale y wykonywa  otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na ko cu przewodu, ich wymiary powinny by  równe wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.
Je eli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s  mniejsze ni  minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okre lone w tablicy 2, to otwór rewizyjny nale y tak wykona , aby jego krótsza kraw  by a równoleg a do krótszej
kraw dzi cianki przewodu, w którym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje si  demonta  elementu instalacji w celu umo liwienia czyszczenia, powsta e w ten sposób
otwory nie powinny by  mniejsze ni  okre lone w tablicach 1 i 2.
Nale y zapewni  dost p do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nale y zapewni  dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w przewodach urz dze :

przepustnice (z dwóch stron);
klapy po arowe (z jednej strony);
nagrzewnice i ch odnice (z dwóch stron);

umiki ha asu o przekroju ko owym (z jednej strony);
umiki ha asu o przekroju prostok tnym (z dwóch stron);

filtry (z dwóch stron);
wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
urz dzenia do odzyskiwania ciep a (z dwóch stron);
automatycznej regulacji strumienia przep ywu (z dwóch stron).

Powy sze wymaganie nie dotyczy urz dze , które mo na atwo zdemontowa  w celu
oczyszczenia (z wyj tkiem klap po arowych, nagrzewnic i ch odnic).
Je eli projekt nie przewiduje inaczej, mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinny by  zamontowane wi cej ni  dwa kolana
lub uki o k cie wi kszym ni  45 ", a w przewodach poziomych odleg  mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by
wi ksza ni  10 m.

5.2.1.4. Wentylatory
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza  przed przenoszeniem ich drga  na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentów, p yt amortyzacyjnych, amortyzatorów spr ynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie czników elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nale y rozmieszcza  w taki sposób, aby rodek ci ko ci wentylatora znajdowa  si  w po owie
odleg ci pomi dzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i kszta t czników elastycznych powinny by  zgodne z wymiarami i kszta tem otworów wentylatora.
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ugo czników elastycznych (L) powinna wynosi  100 < L < 250 mrn.
czniki elastyczne powinny by  tak zamocowane, aby ich materia  zachowywa  kszta t cznika podczas pracy wentylatora

i jednocze nie aby drgania wentylatora nie by y przenoszone na instalacj .
Podczas monta u wentylatora nale y zapewni :

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zale no ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
równoleg e ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kó  pasowych w p aszczyznach prostopad ych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów
z przek adni  pasow ). Przek adnie pasowe nale y zabezpieczy  os onami.

Wentylatory t ocz ce (zasysaj ce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie  otwory wlotowe zabezpieczone siatk .
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni  prawid owy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.

5.2.1.5.  Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by  wyposa one w elastyczne elementy o d ugo ci L wynosz cej 100 < L < 250
mm zamontowane mi dzy ich kró cami wlotowymi i wylotowymi a sieci  przewodów.
Sposób doprowadzenia powietrza zewn trznego powinien umo liwia  jak najbardziej równomierny w danych warunkach
budowlanych dop yw powietrza do otworu ssawnego aparatu.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysaj ce powietrze zewn trzne powinny by  po stronie ssawnej wyposa one w
przepustnice umo liwiaj ce odci cie dop ywu powietrza zewn trznego po wy czeniu wentylatora.

5.2.1.6. Wymienniki ciep a
Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny by  równoleg e do siebie i nie mie  uszkodze  wynikaj cych np. z nieprawid owego transportu
lub sk adowania.
Nagrzewnice powinny by  tak zamontowane, aby by atwy ca kowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciep a oraz ich demonta  w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposób przy czenia przewodu doprowadzaj cego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien u atwia  ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilaj cy powinien by  przy czony od do u, a przewód
powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób przy czenia przewodu zasilaj cego i powrotnego powinien
by  odwrotny.
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj cej nagrzewnic powinien odpowiada  wymaganym warunkom
przep ywu czynnika w instalacji. Nale y zapewni  mo liwo atwego demonta u zaworów regulacyjnych bez konieczno ci
spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice nara one na zamarzni cie w wyniku oddzia ywania niskiej temperatury
zewn trznej powinny by  zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamro eniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by  wyposa one w odpowiednie zabezpieczenie pr dowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uk ad steruj cy powinien zabezpiecza  przed w czeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a w centralach wentylacyjnych
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a powinny by  wyposa one z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umo liwiaj ce
czyszczenie tych urz dze , o ile ich konstrukcja nie umo liwia ich czyszczenia w inny sposób.
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a, w których wyst puje wykraplanie pary wodnej powinny mie  instalacj  do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

5.2.1.7. Filtry powietrza
Filtry powinny by  wyposa one we wska niki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj ce konieczno  wymiany wk adu
filtracyjnego lub jego regeneracji.
Filtry mog  by :

mocowane w przegrodzie,
zamontowane w sieci przewodów.

Zamocowanie filtra powinno by  trwa e i szczelne. Szczelno  zamocowania filtra powinna odpowiada  wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.
Sposób ukszta towania instalacji powinien zapewnia  równomierny nap yw powietrza na filtr.
Wk ady filtruj ce nale y montowa  po zako czeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza  je przed zabrudzeniem.

5.2.1.8. Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by  osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci  ich przestawienia.
Po enie ustalone powinno by  utrzymywane w sposób trwa y.
Nawiewników nie powinno si  umieszcza  w pobli u przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) maj cych zak ócaj cy wp yw na kszta t i zasi g strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by  po czone z przewodem w sposób trwa y i szczelny.
Przewód cz cy sie  przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nale y prowadzi  jak najkrótsz  tras , bez zb dnych
uków i ostrych zmian kierunków.
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W przypadku czenia nawiewników lub wywiewników z sieci  przewodów za pomoc  przewodów elastycznych nie nale y:
zgniata  tych przewodów, stosowa  przewodów d szych ni  4 m.
Je li umo liwiaj  to warunki budowlane:

ugo  (L) prostego odcinka przewodu o rednicy D, doprowadzaj cego powietrze do nawiewnika powinna wynosi : L
> 3D;
przesuni cie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego pod czony jest przewód o
rednicy D, doprowadzaj cy powietrze do nawiewnika powinno wynosi : s < L/8.

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni  dogodn  obs ug , konserwacj  oraz wymian  jego
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by  zabezpieczone foli  podczas „brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by  zamontowane w pozycji ca kowicie otwartej.

5.2.1.9. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wp ywem warunków atmosferycznych
np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  drobnych gryzoni,
ptaków, li ci itp.
Czerpnie   i   wyrzutnie   dachowe   powinny   by    zamocowane   w   sposób   zapewniaj cy wodoszczelno  przej cia przez
dach.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e w pe ni wykonano wszystkie prace zwi zane z
monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz z obowi zuj cymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce dzia ania:

Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , zarówno w zakresie materia ów, jak
i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie w ciwo ci i cz ci zamiennych;
Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl du na dzia anie, czyszczenie i konserwacj ;
Sprawdzenie czysto ci instalacji;
Sprawdzenie    kompletno ci    dokumentów    niezb dnych    do     eksploatacji    instalacji.

W szczególno ci nale y wykona  nast puj ce badania:
Badanie ogólne

Dost pno ci dla obs ugi;
Stanu czysto ci urz dze , wymienników ciep a i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dost pno ci otworów do czyszczenia urz dze  i przewodów;
Kompletno ci znakowania;
Realizacji zabezpiecze  przeciwpo arowych  (rozmieszczenia  klap po arowych, pow ok ogniochronnych itp.);
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
Zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych;
Zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób niepowoduj cy przenoszenia drga ;
rodków do uziemienia urz dze  i przewodów.

Badanie wentylatorów i innych centralnych urz dze  wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy elementy urz dzenia zosta y po czone w prawid owy sposób;

Sprawdzenie zgodno ci tabliczek znamionowych (wielko ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i w ciwo ci (np. podwójna obudowa);
Badanie przez ogl dziny szczelno ci urz dze  i czników elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
Sprawdzenie zamocowania silników;
Sprawdzenie prawid owo ci obracania si  wirnika w obudowie:
Sprawdzenie   naci gu   i   liczby  pasów  klinowych   (w cznie  z dostaw  cz ci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania os on przek adni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie ukszta towania opatek wentylatora ( opatki zakrzywione do przodu lub do ty u);
Sprawdzenie zgodno ci pr dko ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie wymienników ciep a
Sprawdzenie    zgodno ci    tabliczek    znamionowych    (wielko ci    nominalnych)
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z projektem;
Sprawdzenie szczelno ci zamocowania w obudowie;
Sprawdzenie, czy nie ma uszkodze  (np. pogi te iamele);
Sprawdzenie materia u, z jakiego wykonano wymienniki;
Sprawdzenie prawid owo ci przy czenia zasilenia i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
Sprawdzenie, czy nie ma uszkodze  odkrapiaczy;
Sprawdzenie,   czy   zainstalowano   urz dzenie   przeciwzamro eniowe   na   lub w wymienniku ciep a.

Badanie filtrów powietrza
Sprawdzenie zgodno ci typu i klasy filtrów na podstawie oznacze  z danymi
projektowymi;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgl dem ewentualnych uszkodze ;
Sprawdzenie wska nika ró nicy ci nienia pod wzgl dem ewentualnego uszkodzenia i prawid owo ci poziomu p ynu
pomiarowego;
Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umow );
Sprawdzenie czysto ci filtra.

Sprawdzenie wielko ci, materia u i konstrukcji aluzji zewn trznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic wielop aszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzia anie wspó bie ne, dzia anie przeciwbie ne).
Badanie sieci przewodów

Badanie    wyrywkowe    szczelno ci    po cze    przewodów    przez    sprawdzenie    wzrokowe  i  kontrol  dotykow ;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kszta tek jest zgodne z projektem.

Badanie komory mieszania, komory rozpr nej, nagrzewnicy wtórnej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodno ci z danymi projektowymi.

Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie   kompletno ci   ka dego   obwodu   uk adu   regulacji   na   podstawie
schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
Sprawdzenie kompletno ci i rozmieszczenia regulatorów;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno  z projektem odno nie:

umiejscowienia, dost pu;
rozmieszczenia cz ci zasilaj cych i cz ci regulacyjnych;
systemu zabezpiecze ;
wentylacji; oznaczenia; typów kabli; uziemienia;
schematów po cze  w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac nale y dostarczy  nast puj ce dokumenty:
Wykaz dokumentów dotycz cych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry   powietrza   wewn trznego   (lato,   zima)   z   dopuszczalnymi odchy kami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego (lato, zima);
Strumie  powietrza zewn trznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba u ytkowników;
Czas dzia ania;
Obci enie cieplne pomieszcze  (czas trwania i rodzaj);
Inne ród a emisji (je li wyst puj );
Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
Klasa filtrów
Sumaryczna rnoc cieplna, ch odnicza i elektryczna;
Parametry obliczeniowe wymienników ciep a (dla lata i zimy);
Wymagana jako  wody zasilaj cej;
Ci nienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napi cie i cz stotliwo  zasilaj cego pr du elektrycznego.

Wykaz dokumentów inwentarzowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; «    Schematy  instalacji   uwzgl dniaj ce   elementy
wyposa enia   regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawieraj ce schemat po cze  elektrycznych i schemat ruroci gów (schemat
oprzewodowania odbiorników);
Schematy     blokowe     uk adów     regulacji     zawieraj ce     schematy oprzewodowania odbiorników;
Dokumenty      dopuszczaj ce      do      stosowania       w     budownictwie  zainstalowanych     urz dze      i
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elementów     (w     tym     certyfikaty bezpiecze stwa);
Raport wykonawcy instalacji dotycz cy nadzoru nad monta em (ksi ka budowy).

Dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji
Raport potwierdzaj cy prawid owe przeszkolenie s b eksploatacyjnych (je li istniej ) w zakresie obs ugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;
Instrukcje obs ugi wszystkich elementów sk adowych instalacji;
Zestawienie    cz ci    zamiennych     zawieraj ce     wszystkie     cz ci podlegaj ce normalnemu zu yciu w
eksploatacji;
Wykaz elementów sk adowych wszystkich automatycznej (czujniki, urz dzenia steruj ce, wy czniki);
Dokumentacja   zwi zana   z   oprogramowaniem systemu regulacji automatycznej

Kontrola dzia ania
Celem  kontroli dzia ania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mo liwo ci dzia ania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciep a, nawil acze itp.
zosta y prawid owo zamontowane i dzia aj  efektywnie.

Prace wst pne
Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace wst pne:

Próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci  (72 godziny);
Regulacja   strumienia    i    rozprowadzenia   powietrza    z    uwzgl dnieniem  specjalnych  warunków
eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wy wlewniku; je li to konieczne, ustawienie kierunku
wyp ywu powietrza z nawiewników;
Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych;
Nastawienie uk adu regulacji i uk adu przeciwzamro eniowego;
Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
Nastawienie elementów d awi cych urz dze  umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, ch odz cej i
nawil aj cej, z uwzgl dnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst pnej;
Przeszkolenie s b eksploatacyjnych, je li istniej .

 Procedura prac
Wymagania ogólne

Kontrola dzia ania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze  i cz ci sk adowych instalacji, przez
poszczególne uk ady instalacji (np. ogrzewczy, nawil ania itp.; do ca ych instalacji. Poszczególne cz ci sk adowe i
uk ady instalacji powinny by  doprowadzone do okre lonych warunków pracy (np. ogrzewanie/ch odzenie,

ytkowanie/nieu ytkowanie pomieszcze , cz ciowa i pe na wydajno , stany alarmowe itp.). Powy sze powinno
uwzgl dnia  blokady i wspó dzia anie ró nych uk adów regulacji, jak równie  sekwencje regulacji i symulacj
nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany uk ad regulacji lub wyst puje okre lona odpowied
uk adu regulacji. Nale y obserwowa  rzeczywist  reakcj  poszczególnych elementów sk adowych instalacji. Nie jest
wystarczaj ce poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych po rednich wska nikach. W celu
potwierdzenia prawid owego dzia ania urz dze  regulacyjnych nale y równie  obserwowa  zale no  miedzy
sygna em wymuszaj cym a dzia aniem tych urz dze . Dzia anie regulatora sprawdza si  przez kilkakrotn  zmian
jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj c jednocze nie dzia anie spowodowane przez ten regulator. Je li badanie
to wyka e usterk , nale y sprawdzi  sygna  wej ciowy regulatora. Nale y obserwowa  stabilno  dzia ania instalacji
jako ca ci. Zakres ilo ciowy sprawdzenia dzia ania instalacji okre lono w punkcie „Zakres ilo ciowy pomiarów
kontrolnych i kontroli dzia ania". W czasie kontroli dzia ania instalacji nale y dokona  weryfikacji poprzednio
wykonanych bada , nastaw i regulacji wst pnej instalacji.

Kontrola dzia ania wentylatorów i innych centralnych urz dze  wentylacyjnych
Kierunek obrotów wentylatorów:
Regulacja   pr dko ci   obrotowej   lub   inny   sposób   regulacji wydajno ci wentylatora;
Dzia anie wy cznika;

czanie i wy czanie regulacji oraz uk adu regulacji przepustnic;
Dzia anie systemu przeciwzamro eniowego;
Kierunek ruchu przepustnic wielop aszczyznowych;
Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych;
Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych.

Kontrola dzia ania wymienników ciep a
Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych;
Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciep a;
Dzia anie regulacji obrotowych regeneratorów ciep a;
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Doprowadzenie czynnika do wymienników.
Kontrola dzia ania filtrów powietrza
Wskazania ró nicy ci nienia i monitorowanie.
Kontrola dzia ania przepustnic wielop aszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu si owników.
Kontrola dzia ania sieci przewodów

Dzia anie elementów d awi cych zainstalowanych w instalacjach, ogrzewczej, ch odzenia i nawil ania
powietrza;
Dost pno  do sieci przewodów.

Kontrola dzia ania komory mieszaj cej, komory rozpr nej itp.
 Dzia anie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dzia ania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przep ywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania nawiewników i wywiewników;
Próba dymowa do wst pnej oceny przep ywów powietrza w pomieszczeniu jak równie  cyrkulacji powietrza w
poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okre lonych w projekcie lub umowie).

Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji
automatycznej i blokad w ró nych warunkach eksploatacyjnych przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów, a
w szczególno ci:

Warto ci zadanej temperatury wewn trznej;
Warto ci zadanej temperatury zewn trznej;
Dzia ania w cznika rozruchowego;
Dzia ania przeciwzamro eniowego;
Dzia ania regulacji strumienia powietrza;
Dzia ania urz dze  do odzyskiwania ciep a;
Wspó dzia ania z instalacjami ochrony przeciwpo arowej.

Pomiary kontrolne
Celem  pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga parametry projektowe i wielko ci zadane
zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilo ciowy pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania
Wymagania ogólne

W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania instalacji jest cz sto konieczne wielokrotne powtarzanie tej
samej procedury w ró nych punktach instalacji i pomieszcze . W celu zmniejszenia zwi zanej z tym pracoch onno ci
dopuszcza si  stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres ilo ciowy kontroli dzia ania i pomiarów kontrolnych
powinien by  ustalony przed rozpocz ciem monta u instalacji i stanowi  jeden z czterech poziomów, oznaczonych
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nale y stosowa  poziom
A. Zakres ilo ciowy pomiarów kontrolnych powinien by  taki sam jak zakres kontroli dzia ania instalacji, o ile nie
dokonano innych uzgodnie .

Okre lenia
Parametr - stan cz ci sk adowej instalacji (odpowied  na sygna , warunki dzia ania itd.), który powinien by
sprawdzony, lub wielko ci fizyczne (np. temperatura, strumie  powietrza, pr d itp.), które powinny by  zmierzone.
Podobne lokalizacje - cz ci budynku (pomieszczenia, strefy) lub cz ci sk adowe instalacji (wentylatory, nawiewniki
powietrza, fan coile itp.), których funkcje s  tego samego rodzaju i które poci gaj  za sob  dzia anie instalacji
oceniane w tym samym rz dzie wielko ci.

Zakres ilo ciowy
Zakres ilo ciowy pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania okre lono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy 5.
Wzory dotycz ce poziomów A, B i C maj  zastosowanie dla n> 10.
Tablica 5
Zakres ilo ciowy pomiarów Kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiarów
kontrolnych i kontroli dzia ania

Wzór do obliczenia zakresu

A p=l,5xn'J4

B p = 2,23xnui o

C p = 3,16xnu'3

D p = n
Liczb  p nale y zaokr gli  do najbli szej liczby ca kowitej
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Wyja nienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba podobnych
elementów wybranych do bada ; n - ogólna liczba podobnych
elementów w instalacji

Je li pomiary maj  by  wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si  pomiar pewnych parametrów
w zmniejszonej liczbie pomieszcze , które stanowi  tylko u amek p. Liczb  wymaganych pomiarów podano w tablicy
6.

Tablica 6 Liczba pomiarów do wykonania jako cz  liczby p (wg tablicy 5)

Parametr Liczba pomiarów
Normalna Minimalna

Temperatura      powietrza      w      pomieszczeniu
rejestrowana w sposób ci y przez 24 h

p/10 1

Wilgotno       powietrza       w pomieszczeniu
rejestrowana w sposób ci y przez 24 h

p/10 1

Pionowy profil pr dko ci p/10 1
Pr dko  powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom d wi ku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sk adowe okre la si  jako podobne, je li s  identyczne i
ich parametry maj  identyczne warto ci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego
samego rodzaju, które obs uguj  pomieszczenia porównywalnej wielko ci i przeznaczenia,  klasyfikowane jako
podobne lokalizacje do pomiaru strumienia obj to ci powietrza. Je li zgodnie z projektem w pewnej grupie o
podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji, mo na bra  pod uwag  tylko jedn  lokalizacj .
Np. je li temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to mo e by  ona mierzona tylko w jednym
miejscu (podobna lokalizacja). Je li w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby
pracuj ce w podobny sposób, to wtedy ogólna liczb  podobnych lokalizacji nale y przyj  jako n, pomimo podzia u
na oddzielne instalacje. Np. je li 10-cio kondygnacyjny budynek jest obs ugiwany przez oddzielne instalacje na
ka dej kondygnacji wyposa one po 20 nawiewników ka da, do oblicze  nale y przyj  n równe 200 nawiewników.

Procedura pomiarów
Pomiary powinny by  wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i do wiadczenie. Przed
rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  po enie punktów pomiarowych, uzgodni  metody pomiarów i
rodzaj przyrz dów pomiarowych, a informacje te poda  w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o
powierzchni nie wi kszej ni  20 nr nale y przyj co najmniej jeden punkt pomiarowy; wi ksze pomieszczenia
powinny by  odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by  wybierane w strefie przebywania ludzi i w
miejscach, w których oczekuje si  wyst powania najgorszych warunków. Czynniki wp ywaj ce na jako  powietrza

wewn trznego oraz strumienie obj to ci powietrza, charakterystyki cieplne, ch odnicze i wilgotno ciowe,
charakterystyki elektryczne i inne wielko ci projektowe powinny by  mierzone w warunkach projektowanej wielko ci
strumienia obj to ci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych warto ci, które powinny by  uwzgl dniane w czasie
doboru przyrz dów pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7 Dopuszczalna niepewno  mierzonych parametrów

Parametr Niepewno *)
Strumie  obj to ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +/- 20%
Strumie  obj to ci powietrza w ca ej instalacji +/-15%
Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2°C
Wilgotno  wzgl dna +/- 1  5%     warto ci

wilgotno ci wzgl dnej
mierzonej

Pr dko  powietrza w strefie przebywania ludzi +/- 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +/-1,5°C
Poziom d wi ku A w pomieszczeniu +/- 3dBA
*)      Warto ci      niepewno ci      pomiarów      zawieraj      dopuszczalne      odchy ki      od
projektowych jak równie  wszystkie b dy pomiarowe

warto ci
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Je li do prawid owego dzia ania instalacji wymagane s  mniejsze warto ci niepewno ci, powinny by  one okre lone
w projekcie technicznym instalacji. Je li normy dotycz ce urz dze  i elementów instalacji wymagaj  mniejszych
niepewno ci, io nale y si  do tego stosowa . Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i ch odnicze instalacji
powinny równocze nie spe nia  wymagania projektowe z wy ej podanymi niepewno ciami.
Pomiary specjalne
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie s  wystarczaj ce do zweryfikowania jako ci dzia ania instalacji z
wystarczaj  dok adno ci , nale y wykona  pomiary specjalne. Program pomiarów specjalnych, mierzone
parametry, przyrz dy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by  uzgodnione w odr bny sposób. Uzgodnienia
powinny tak e obejmowa  dopuszczaln  niepewno  otrzymanych wyników. Uzgodnienia te powinny by  dokonane
przed rozpocz ciem monta u instalacji. Praca i koszt zwi zany z pomiarami specjalnymi powinny by  wspó mierne z
wymaganiami instalacji. Je li nie, nale y o tym poinformowa  inwestora przed rozpocz ciem pomiarów, z
odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mog  by  ograniczone do okre lonych urz dze  lub elementów
instalacji. W pewnych przypadkach mo e by  niezb dne badanie instalacji w warunkach zbli onych do
obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej cz ci sk adowej powinien w czasie pomiarów
odpowiada  uzgodnionym warunkom. W przypadku braku mo liwo ci uzyskania uzgodnionych warunków powinna
istnie  mo liwo  okre lenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie
parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

Bie  kontrol  robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiaj cy. Inspektor    Nadzoru
Inwestorskiego       ma     prawo     da     od     Wykonawcy     wszelkich  dokumentów   potwierdzaj cych  jako
dostarczonych   materia ów  na   plac  budowy,   oraz stosownych   dokumentów   potwierdzaj cych  jako
wykonanych   robót   w   ka dej   chwili przed odbiorem cz ciowym i ko cowym

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostki i zasady obmiaru robót

Ilo  kana ów wentylacyjnych nale y oblicza  w m2, wyodr bniaj c ilo  kana ów w zale no ci od rodzajów kana ów,
ich rednic i obwodów oraz rodzajów po cze , bez odliczania kszta tek, Do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si

umików, przepustnic, kró ców elastycznych i innych elementów.
Zw ki wlicza si  do kana ów o wi kszej rednicy.
Uzbrojenie kana ów – przepustnice, klapy p.po ., kró ce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc.  oblicza si  w sztukach z
podaniem rodzaju materia u i rednicy (obwodu).
Urz dzenia wentylacyjne – wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza si  w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urz dzenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

projekt techniczny
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budow  i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protoko y wykonanych bada  odbiorczych
dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacj
dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym

8.2.3. Odbiór ko cowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacja   powinna   by    przedstawiona   do   odbioru   ko cowego   po   zako czeniu wszystkich robót monta owych oraz
dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych,  z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
ko cowego nale y sprawdzi  w szczególno ci:

ycie w ciwych materia ów i elementów urz dze ,
prawid owo  wykonania po cze ,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
prawid owo  wykonania  uchwytów (podpór)  przewodów oraz odleg ci  mi dzy uchwytami (podporami),
prawid owo  zainstalowania uzbrojenia kana ów i urz dze ,
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protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
zgodno  wykonanej instalacji z dokumentacj  projektow  specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materia ów, przyborów i urz dze .

Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego – ko cowego

9. PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj cego
lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
wykonanie robót pomocniczych
monta  kana ów wentylacyjnych, ruroci gów, osprz tu i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci i wydajno ci
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Polskie Normy.
PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzenie i rozdzia  powietrza. Metody pomiaru przep ywu powietrza w przewodzie.
PN-68/B-01411
Wentylacja. Urz dzenia i elementy urz dze  wentylacyjnych. Podzia , nazwa, okre lenie.
PN-67/B-03410
Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.
PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci  publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-03434
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna. Urz dzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno . Wymagania i badania.
PB-B-76002:1996
Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek  wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996
Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jako ci.
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN1505:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne  z blachy o przekroju  prostok tnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o przekroju  okr ym. Wymiary.
PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-EN 1751:2001
Wentylacja budynków. Urz dzenia wentylacyjne ko cowe.  Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych     i
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zamykaj cych.
PrPN-EN 12599
Wentylacja  budynków.  Procedury  bada  i  metody  pomiarowe  dotycz ce  odbioru  wykonanych  instalacji  wentylacji     i
klimatyzacji.
PrEN 12236
Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzyma ciowe.

10.2.Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wymaga , jakie
powinny spe nia  natyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.lnne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
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V. INSTALACJA  GAZOWA
1. CZ  OGÓLNA
1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Biblioteka publiczna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy
wykonywaniu instalacji gazowej dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji gazowej eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie
rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:

uk adanie ruroci gów i armatury zasilaj cych instalacj  i poszczególne punkty poboru
monta  punktów poboru

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót
przy wykonywaniu instalacji gazowej oraz wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów instalacji gazowej.

1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”
Plac   budowy jest to  miejsce  udost pnione  przez Zamawiaj cego  dla  wykonania zleconych robót oraz inne miejsca
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (cz  placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych i utrzymanie na nim nale ytego porz dku od momentu przekazania do dnia ko cowego odbioru robót.
Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia instalacji na zawilgocenie rozró nia si  pi  klas rodowiska
(zgodnie z PN-B-03002):

klasa 1: rodowisko suche, np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu
wewn trzne warstwy cian szczelinowych,
klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze , np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest
wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si  w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – puj cym mrozem,
klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy
po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si  w powietrzu nasyconym sol
klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).

Plan BIOZ - plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja gazowa - uk ad po czonych przewodów  wraz z armatur  i innymi urz dzeniami (w tym reduktory ci nienia),
oddzielony zaworami od przy cza

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych instalacji gazowej
Monta  instalacji nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia podano
w ST „Wymagania ogólne”
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera  wymagania stawiane elementom, wyrobom i materia om
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

bezpiecze stwa instalacji - odpowiedni dobór ci nienia, zastosowanie odpowiednich zabezpiecze  w przypadku
awaryjnego dzia ania itp.,
bezpiecze stwa u ytkowania, w tym ograniczenia mo liwo ci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione,
trwa ci poszczególnych elementów instalacji itp.,



STWiOR STI 01.01 48

okre lenie procedur niezb dnych do prawid owej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by  zaprojektowane i wykonane tak, by przez ca y przewidywany okres u ytkowania w okre lonych
warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy w ciwej konserwacji odpowiada y za onemu przeznaczeniu.
Przy okre laniu trwa ci  instalacji,  przy doborze  materia ów nale y uwzgl dni  warunki rodowiskowe, na dzia anie
których instalacja b dzie nara ona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a tak e sposobów zabezpieczenia przed
dzia aniem niekorzystnych czynników.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45333100-1 Instalowanie urz dze  regulacji gazu

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do wykonywania instalacji co. i  b ce w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materia ami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk .

Oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatno ci do u ytkowania).

2.2. Rodzaje materia ów
Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych instalacji gazowej

ruroci gi zasilaj ce instalacj  i poszczególne punkty poboru
punkty poboru,
armatura,
inne wyroby i materia y.

Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada  aprobaty techniczne, deklaracje zgodno ci
lub inne dokumenty potwierdzaj ce zgodno  z wymogami obowi zuj cymi w kraju.

2.2.1. Elementy ruroci gów zasilaj cych, odbiorników ciep a i armatury
2.2.1.1. Ruroci gi zasilaj ce instalacj  i poszczególne punkty poboru
Ruroci gi stalowe o po czeniach spawanych (nieroz cznych) - wymagania i warunki stosowania:

rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984,
spawanie gazowe,
spawanie elektryczne.

Sposoby po cze :
po czenia nieroz czne (spawanie),

2.2.1.2 Wyroby dodatkowe.
Oprócz materia ów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. do monta u gazowej mog  by  zastosowane:

systemy mocowania ruroci gów i ich elementów,
przepusty ogniowe dla ruroci gów - masy i zaprawy ognioochronne (dla po cze  ró nych stref po arowych),
rury przepustowe (dla po cze  jednakowych stref po arowych),
elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
ko nierze i kszta tki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i z czki przej ciowe,
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chemia instalacyjna,
reduktory.

2.3. Warunki   przyj cia   na   budow    materia ów   i   wyrobów   do   wykonywania instalacji gazowej
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji gazowej mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),
ka da jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet  identyfikacyjn
wyroby i materia y konfekcjonowane s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i
oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót instalacyjnych
powinien si  ko czy  przed zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie wyrobów i materia ów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em
przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji gazowej
Materia y i wyroby do wykonywania instalacji gazowej powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat technicznych.
Place sk adowe do przechowywania elementów rurowych powinny by  wygrodzone, wyrównane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze .
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem
promieni s onecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa  w partiach wed ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  dost pu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze
powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianych pó kach
wentylowanych, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Sprz t   i   narz dzia   do   wykonywania   instalacji gazowej

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn:
o pion murarski,
o ata murarska,
o ata wa ona i ata kierunkowa,
o  wodny,
o poziomnic  uniwersaln
o sznur murarski,
o townik murarski,
o wykrój.
Do uk adania rur i wykonywania po cze  na stanowisku roboczym.
o zestaw do spawania gazowego,
o gi tarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji gazowej mog  by  przewo one jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.
Za adunek i wy adunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi  urz dzeniami
mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materia ów do wykonywania instalacji gazowej w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków
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transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa .

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  i odebra  wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako
niezb dne do rozpocz cia robót instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi ST nale y potwierdzi  wpisem do dziennika budowy, zezwalaj cym na prowadzenie robót instalacyjnych
instalacji gazowej.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne monta owe
Roboty instalacyjne spr onego powietrza nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow  niniejsz  specyfikacj
techniczn  i zasadami sztuki budowlanej bran y instalatorskiej.

5.3.1. Ruroci g   z   rur   stalowych   czonych   metod    spawania
ci cie rury na wymiar
gi cie rury: gi tark  r czn  lub elektryczn
przygotowanie ko ca rury do monta u kszta tki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

osadzenie z czki a nast pnie jej zaspawanie

5.4. Organizacja robót instalacyjnych instalacji gazowej
Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj cych potwierdzone przez wyznaczon  jednostk
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksi eczk  spawacza” z uprawnieniami w
okre lonym, wymaganym zakresie),
prace o znikomym niebezpiecze stwie mo na wykonywa  w pojedynk , natomiast wszelkie roboty spawalnicze
wymagaj  minimum wspó pracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespo ami) liczebno
zespo u nale y dostosowa  optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,
racjonalne urz dzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materia ów instalacyjnych (w
miejscu monta u wolny pas o szeroko ci, je li to jest mo liwe, min. 60 cm, dalej materia y i sprz t najbardziej potrzebne
w danej chwili, a nast pnie zapasy materia owe i drogi transportowe),
zachowywanie zasad monta u technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania ró nych rodzajów robót
instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowa  lub drabin (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotników we w ciwy sprz t do wykonywania robót instalacyjnych i towarzysz cych oraz w wymagany
przepisami sprz t ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania
zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i r kawic oraz
odpowiedniego obuwia,
dostarczanie materia ów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczaj cy przestoje,
wykonawca musi posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e dysponowa  osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania   przed   przyst pieniem   do   wykonywania   instalacji gazowej
Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji gazowej nale y spe ni  warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz
przeprowadzi  badania wyrobów i materia ów, które b  wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji gazowej
Nale y dokona  zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó owych specyfikacji technicznych dla robót, które
koniecznie nale y wykona  przed rozpocz ciem robót instalacyjnych instalacji gazowej
Badania materia ów
Badania nale y przeprowadzi  po rednio na podstawie przed onych:

deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,
zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow ,
deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj  wymaganiom
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postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materia y, których jako  budzi w tpliwo ci mog  by  zbadane na wniosek zamawiaj cego przez niezale ne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanej instalacji gazowej z dokumentacj  projektow
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia prawid owo ci monta u ruroci gów ze wzgl du na miejsce

enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materia ów montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spe nia  wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

ilo ci,
wymiaru charakterystycznego np. rednicy, itp.,
spe nienia dodatkowych zastrze  np. zawór, wymiary oczek siatki filtruj cej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonywania instalacji spr onego powietrza, w szczególno ci w zakresie:

zgodno ci     z     dokumentacj     projektow      specyfikacj     techniczn     wraz     z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
jako ci wykonywania instalacji spr onego powietrza.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta  wyniki bada  dokonanych wcze niej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotycz ce wykonanych robót. Badania polegaj  m.in. na:

sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj - powinno by  przeprowadzone przez porównanie   wykonanych    instalacji   z
dokumentacj    projektow     specyfikacj  techniczn   oraz    ze    zmianami    naniesionymi    w    dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia   zgodno ci   dokonuje   si    na   podstawie   ogl dzin   zewn trznych   i pomiarów; pomiar

ugo ci ruroci gów przeprowadza si  z dok adno ci  do 10 mm, elementy pozosta e nale y policzy  z dok adno ci  do
jednej sztuki. Ilo ci normatywne niektórych elementów instalacji mog  by  uzale nione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zale  od ilo ci innych materia ów np. ilo  podpar /mb ruroci gu. Jednocze nie nie s
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu nale y sprawdzi  ilo ci wymagane w materia ach
ród owych.

sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa
Próby ci nieniowe wykona  wg wymaga : PN-92/M-34503 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ilo ci poszczególnych typów i wielko ci charakterystycznych ( rednic) rur oblicza si  w metrach wg wymiarów
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje si  w innych
jednostkach, zale nych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta w sztukach lub kompletach.
Przy   wykonywaniu   po cze    spawanych   ruroci gów   o   wi kszych   rednicach nominalnych (powy ej  ø 40 mm  i
grubo ci  cianki  ponad  3,2  mm)  oprócz  ilo ci uk adanych rur, nale y policzy  ilo  sztuk wyst puj cych z cz
spawanych, przy czym: -  d ugo  ruroci gów mierzy si  wzd  ich osi, do ogólnej d ugo ci ruroci gów wlicza si  d ugo ci
rur przy cznych do punktów poboru, armatur czon  na gwint i czniki,

do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si  wyd ek i urz dze ,
zw ki (redukcje) wlicza si  do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach,

Ilo ci pozosta ych elementów oblicza si  w sztukach, kompletach, z czach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania
szczelno ci instalacji mog  by  odniesione do cznej d ugo ci ruroci gów stanowi cych instalacj .
W przypadkach niejasno ci nale y sporz dza  obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami
katalogów, stanowi cymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji gazowej istotnymi elementami ulegaj cymi zakryciu s wszelkie ruroci gi i elementy sieci
prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i stropów oraz cz ci sk adowe elementów, które dalej traktowane s jako
komplet.
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W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada  porówna  z wymaganiami
okre lonymi w niniejszej specyfikacji.
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  elementy ulegaj ce zakryciu za wykonane
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  i zezwoli  na przyst pienie do nast pnych
robót instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne b dzie sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa i dlatego nale y tak
zorganizowa  prace, aby pozytywny wynik tej próby umo liwi  dalsze prace zwi zane z „zakrywaniem” instalacji.
Je eli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegaj ce zakryciu nie powinny by  odebrane. W takim
przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badania.
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materia ów oraz robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy i mo e stanowi
podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór   ko cowy   stanowi   ostateczn    ocen    rzeczywistego   wykonania   robót   w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powo ana   przez   zamawiaj cego,   na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna
okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót
dokumentacj  powykonawcz .

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera  w szczególno ci:
dok adny opis instalacji spr onego powietrza,
szczegó owe specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze ,
rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie
urz dze  oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu,
korekt  oblicze  instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji spr onego
powietrza,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,
protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
protoko y odbiorów cz ciowych,
instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona  oceny wizualnej.
Roboty powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s
kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek bada  skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji spr onego powietrza nie
zostan  przyj te. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci robót z wymaganiami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi  roboty wadliwe ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz trwa ci elementów
instalacji, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
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wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zg oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z    czynno ci    odbioru    sporz dza    si    protokó    podpisany    przez    przedstawicieli  zamawiaj cego  i  wykonawcy.
Protokó  powinien zawiera :

ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót instalacyjnych spr onego powietrza z zamówieniem.

Protokó    odbioru     ko cowego   jest    podstaw    do    dokonania    rozliczenia  ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie  r kojmi  i  gwarancji jest ocena stanu  instalacji  co.  po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. Odbiór po
up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed   up ywem   okresu
gwarancyjnego  zamawiaj cy   powinien   zg osi   wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanej instalacji
spr onego powietrza.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA  ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano  w   ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie wykonywania instalacji gazowej mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy   rozliczenia   wykonanego   i   odebranego   zakresu   robót   przy wykonywaniu instalacji gazowej

Wariant I
Podstawy rozliczenia robót stanowi  okre lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót,
w nak adach na monta  ruroci gów uwzgl dniono: wmontowanie odpowiedniej ilo ci czników lub kszta tek, nak ady
zwi zane z umocowaniem ruroci gów na cianach i w kana ach, za enie na ruroci gach tulei przy przej ciach przez
ciany i stropy budynków.

W nak adach na monta  ruroci gów stalowych o rednicy do 32 mm, uwzgl dniono wykonanie niezb dnych kolan i uków
za pomoc  gi cia rur, natomiast dla ruroci gów o rednicy ponad 32 mm uwzgl dniono monta  gotowych kolan lub uków
stalowych.
Nak ady ustalono przy za eniu, e ruroci gi o rednicach do 125 mm czone s  za pomoc  spawania gazowego, a
ruroci gi o wi kszych rednicach za pomoc  spawania ukowego. W nak adach uwzgl dniono ponadto niezb dne
ukosowanie rur.
Ceny jednostkowe obejmuj  tak e:

usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  w innych elementach obiektu, powsta ych na skutek i w trakcie
wykonywania robót instalacyjnych,
usuni cie gruzu i innych pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji
technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
likwidacj  stanowiska roboczego,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant II
Podstaw  rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa za okre lony zakres robót
obejmuj cy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Kwota rycza towa obejmuj ca wykonywanie instalacji gazowej uwzgl dnia koszty wykonania robót instalacyjnych oraz prac
z nimi zwi zanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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10.DOKUMENTYODNIESIENA
10.1. Normy
PN-B-01430:1990
Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961
Rury stalowe bez szwu, g adkie - ogólnego przeznaczenia jako ciowe.
PN-EN 10246-7:2006
Badania   nieniszcz ce   rur   stalowych.   Cz    7: Automatyczne badanie ultrad wi kowe rur stalowych bez szwu i
spawanych (z wy czeniem rur spawanych ukiem krytym) w celu wykrycia nieci ci wzd nych na ca ym obwodzie.
PN-C-04750:2002
Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wyamagania
PN-91/M-34501
Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowymi. Wymagania
PN-92/M-34503
Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów
PN-M-34500:1998
Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz magazynowanie paliw gazowych. Terminologia
PN-C-96004-4:1994
Gazownictwo. Terminologia. Urz dzenia gazowe powszechnego u ytku
PN-C-96004-01:1990
Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy
PN-C-04753:2002
Gaz ziemny Jako  gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
PN-EN 297:2002/A6:2006
Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot y typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym
obci eniu cieplnym nieprzekraczaj cym 70 kW (Zmiana A6)
PN-EN 297:2002/Ap1:2006
Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot y typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym
obci eniu cieplnym nieprzekraczaj cym 70 kW
PN-M-75198:1986
Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Kurki sto kowe. Wymagania i badania
PN-M-40304-02:1979
Wyposa enie aparatów gazowych u ytku domowego, komunalnego i turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania
PN-EN 1359:2004
Gazomierze Gazomierze miechowe
PN-EN 12279:2004
Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji ci nienia gazu na przy czach Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12327:2004
Systemy dostawy gazu Procedury próby ci nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12480:2005
Gazomierze. Gazomierze rotorowe

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n.
zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).


