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1.0 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie burzenia i rozbiórki: części ścian działowych, warstw 

posadzkowych, fragmentów ścian konstrukcyjnych pod nowe przejścia i otwory drzwiowe, 

wykucia stolarki i ślusarki, wykucie kratek wentylacyjnych i drobnych elementów osadzonych  

w ścianach. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty dotyczące burzenia i rozbiórki elementów budynku wymienionych w pkt.1.1 obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych w obiekcie 

przetargowym. 

Ze względu na ciągły charakter pracy (obiekt częściowo czynny), roboty należy wykonywać 

sukcesywnie, a harmonogram robót uzgodnić z Użytkownikiem budynku. 

Na czas remontu należy umożliwić komunikację pracowników, pacjentów i osób trzecich. 

1.3.1 Wykucie z muru stolarki i ślusarki. 

1.3.2 Rozbiórka wykończeniowych warstw posadzkowych. 

1.3.3 Skucie glazury ze ścian. 

1.3.4 Odbicie odspojonych tynków wewnętrznych. 

1.3.5 Rozbiórka fragmentów ścian przy nowych nadprożach oraz murowanych ścian i ścianek 

działowych zaznaczonych w projekcie architektonicznym. 

1.3.6 Usunięcie gruzu z budynku. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00 

2.2 Materiały pomocnicze 

2.2.1 Rusztowania 



Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Montaż  

i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym 

zakresie. Montaż powinien odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego 

rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. 

2.2.2 Deskowania i stemple 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić 

sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych robót. 

2.2.3 Pomosty i bariery ochronne 

2.2.4 Tymczasowe odgrodzenie terenu objętego robotami rozbiórkowymi. 

3.0 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Narzędzia pneumatyczne, świdry, kilofy, oskardy, drągi stalowe, kliny, młoty, łopaty, szufle, 

przecinaki, pochylnie lub zsypy (rynny). 

4.0 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00 

4.2 Transport materiałów 

Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu materiału rozbiórkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00 

5.2 Zasady wykonywania robót 

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy: 

 Zabezpieczenie dotyczące BHP (ogrodzenie i oznakowanie terenu niezbędnego do 

prowadzenia robót rozbiórkowych, znaki i napisy ostrzegawcze). 

 Przygotowanie placu składowego dla materiałów budowlanych. 

 Wykucie z muru stolarki i ślusarki 



 Rozbiórka fragmentów ścian i ścianek wewnętrznych zaznaczonych do rozbiórki  

w projekcie architektonicznym 

 Rozbiórka warstw wykończeniowych posadzek. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: szt m
3
 i (lub) m

2
. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00 

8.2 Odbiór robót 

Odbiór robót rozbiórkowych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi 

wymaganiami (pkt.5 i 6) 

Podstawą odbioru powinna być: 

a) pełna dokumentacja robocza obiektu, 

b) dziennik budowy. 

c) zaświadczenia lub protokóły odbioru materiałów z odzysku na placu budowy, 

d) sporządzenie protokółu końcowego zawierającego: 

- wyniki kontroli stanu elementów konstrukcyjnych obiektu pozostałych po robotach 

rozbiórkowych 

- wyszczególnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych 

- terminy i sposoby usunięcia uszkodzeń 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00 



9.2 Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość szt. m
3
 i (lub) m

2
 wg ceny jednostkowej. 

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami. 

10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, 

ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 

postanowiono inaczej. 

10.4 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych  

i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 

Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10 grudnia 1998 

r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy wg niżej wymienionych 

Polskich Norm: 

PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania 

dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3. 

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne. 

PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony. 
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1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru prac związanych z montażem ścianek działowych, okładaniem ścian wewnętrznych 

murowanych wykonywaniem obudów i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo – kartonowych na 

ruszcie metalowym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 

1.3.1 Okładzin wewnętrznych ścian murowanych i stropów 

1.3.2 Sufitów podwieszonych wewnętrznych 

1.3.3 Obudów pionów wentylacyjnych i instalacyjnych 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

„Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

- płyty gipsowo – kartonowe Lafarge Nida Gips : 

płyta g – k NIDA Zwykła (GKB) 

płyta g – k NIDA Ogień (GKF) 

płyta g – k NIDA Woda (GKBI) 

- elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych profile NIDA CD, UD LW 

- wełna mineralna, 

- akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, taśmy uszczelniające, 

kołki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń 

producenta systemu. 



3.0. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

- rusztowanie, 

- nóż do płyt, nóż do wykładzin 

- łata do przycięcia, 

- papier ścierny, 

- tarnik, 

- wiadra, 

- kielnie, 

- packi, 

- młotek murarski, 

- przecinak murarski. 

- wkrętaki 

Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy używać wyłącznie 

sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu. 

4.0. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. 

4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi pod 

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych 

przez Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu. Płyty g-k należy przenosić 

ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków transportowych do 

płyt. Przy obróbce i montażu płyt należ przestrzegać wskazówek producenta systemu. Podczas 

osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Aby zapobiec 

ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g-k muszą być składowane na 



płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50cm. Płyty i akcesoria powinny być 

zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00. 

5.2 Zasady wykonywania robót 

1. Płyty gipsowo–kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej szkieletu ściany lub 

szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku. 

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy  

w szkielecie wykonać odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To 

samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

3. Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać starannie wg. wskazań 

instrukcji montażu przekazanej przez producenta. 

4. Płyty gipsowo–kartonowe jako wykończenie ścian wewnętrznych murowanych należy 

mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny ściany przy pomocy placków kleju 

gipsowego rozmieszczonych w ilości określonej przez producenta. 

5. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować płyty gipsowo–kartonowe NIDA Woda 

(GKBI) impregnowane 

6. W miejscach określonych w projekcie jako zabezpieczenia przeciwpożarowe należy 

zastosować płyty gipsowo–kartonowe NIDA Ogień (GKF) lub niepalne płyty ogniowe RIDURIT 

systemu RIGIPS. Miejsca te należy wykonać szczególnie dokładnie – wg zaleceń producenta 

wybranego systemu – w celu osiągnięcia wymaganego stopnia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego określonego dla danego elementu w opisie technicznym  

i przeciwpożarowym zawartym w projekcie i ekspertyzie p.poż. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00. 

6.2 Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

1. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 

z inżynierem. 



2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 

nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we 

własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne. 

4 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera jeżeli są 

wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 

8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów 

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowane w dzienniku robót, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót powinien się odbywać po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym wykonaniu 

ścianek, okładzin czy sufitów. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 



Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00. 

9.2 Płatność 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

PN-B-79405 Płyty gipsowo - kartonowe 

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 

PN-96/B-02874 - płyty gipsowo - kartonowe jako Materiały niepalne 
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1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ścian. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem : 

- okładzin wewnętrznych – płytki ceramiczne  

- okładzin wewnętrznych – płyty HPL. 

Uwaga : okładziny ścian i stropów płytami gipsowo kartonowymi ujęte są w rozdziale III – lekkie 

ścianki działowe i obudowy 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 

2. 0. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00. 

„Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

płytki ceramiczne – glazura, 

listwy narożne systemowe metalowe 

zaprawa klejowa do glazury, 

izolacja przeciwwilgociowa – folia w płynie pod glazurę 

płyty z laminatu HPL. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

klej do glazury [PN-EN 12004:2008] 

płytki ceramiczne [PN-EN 14411:2009] 

zaprawy do spoinowania [PN-EN 13888:2010] 

płyty HPL [PN-EN 13501-1:2008. Klasa B-s2]. 



3.0. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. 

2.2 Sprzęt do wykonywania robót 

pojemniki na zaprawę, pace metalowe, kielnie, rusztowania, przyrządy do cięcia glazury i płyt. 

4.0. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 

opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00. 

5.2 Wyszczególnienie robót 

W miejscach określonych w projekcie licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi – 

glazurowanymi. Mocowanie do podłoża na zaprawę klejową do glazury z fugą białą. 

W miejscach określonych w projekcie licowanie ścian z płyt HPL lub drewnopochodnych gr. 14 

mm, , laminowanych na podkonstrukcji stalowej, wentylowanej. 

5.3 Warunki przystąpienia do wykonywania wypraw 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed 

rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.4 Zasady wykonywania okładzin 

1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża tynku 

2. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż  

2 mm na długości dwumetrowej łaty kontrolnej. 

3. Okładziny z płyt HPL mocowane do podkonstrukcji stalowej, systemowej. 



6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego.  

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 płyt (czy nie ma uszkodzeń). 

 zgodność wymiarów z dokumentacją projektową. 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest – m
2
. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00. 

8.2 Warunki techniczne odbioru 

1. Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 

prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla 

tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na: 

- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 

- sprawdzeniu przygotowania podłoża. 



2. Zbadanie podkładu lub warstwy wyrównującej; w przypadku klejenia płytek należy zbadać 

grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy 

odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

3. Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek 

przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów  

w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub 

odprysków itp. 

4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 

siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny  

i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 

wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

8.3 Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny 

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe niż  

2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 

łaty dwumetrowej. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

- przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne, 



- ułożenie płytek 

- montaż płyt HPL 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Normy i świadectwa: 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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1.0.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem posadzek: 

1.3.1 Posadzki z płytek gres 

1.3.2 Posadzki z płytek granitowych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 

2.0.MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00. 

2.2. Stosowane materiały 

1. Posadzki z płyt posadzkowych o podwyższonej odporności na ścieranie – jak dla pomieszczeń 

użyteczności publicznej należy wykonać razem z cokolikami wys. około 7 cm. 

Na schodach należy zastosować płytki stopnicowe antypoślizgowe ryflowane 

Należy zastosować gres monolityczny o min. parametrach: 

- stopień twardości klasa 8 (skala Mohsa) 

- stopień odporności na ścieranie klasa 5 

- stopień odporności na plamienie klasa 3 

- nasiąkliwość < 0,1% 

2. Posadzki przy ścianach wykańczanych glazurą należy wykonać bez cokolików. 

3. Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek granitowych i gresu powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych (PN i BN), a w odniesieniu do materiałów nie 

znormalizowanych – wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych materiałów 

do stosowania w budownictwie ogólnym. 



4 Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich 

identyfikację, określające co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, 

ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany 

numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie. 

5. Do przyklejania płytek należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 

połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. 

2.3. Dylatacje w konstrukcjach posadzek 

1. W konstrukcjach posadzek powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne  

i przeciwskurczowe. 

2. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz  

w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 

cieplnej i pęcznienia materiałów. 

3. Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzki od elementów 

konstrukcji budynku. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości 

podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji posadzek. 

4. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 

betonu. Powinny one dzielić powierzchnię posadzki na pola o powierzchni nie większej niż 9 m
2
. 

Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonywane jako 

nacięcia o głębokości równej 1/3 – 1/2 grubości podkład. 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 



 poziomice, 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  

 papier ścierny do szlifowania. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. 

4.2. Transport materiałów 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano  

w ST.01.00. 

5.2 Wykonywanie konstrukcji posadzek z wykończeniem płytkami ceramicznymi typu gres 

lub granitowych na podłożu betonowym 

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć  

i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie  

i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe 

uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez 

raków, pęknięć i ubytków oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być 

wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 

rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-

04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na 

którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu  

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 

pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane 

szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz 



w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy 

przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5÷7 cm zanurzenia 

stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do 

ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. Zaprawę cementową 

należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, 

stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu 

sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 

lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 

spryskiwanie powierzchni wodą. 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 

Wyznaczyć linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę 

klejową zgodnie z instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą 

ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie  

i pokrywać całą powierzchnię. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna 

pozwolić na wykonanie okładziny/wykładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej 

zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej linii. 

Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 

tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może 

powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu 

okładziny/wykładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między 

płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 

zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie  

z Dokumentacja projektową. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 



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

6.2 Kontrola jakości robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja  

i oznaczenie. 

 PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. 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 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Badania posadzek z płytek 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, 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w., 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku, 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości  

2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż  

2 mm na całej długości łaty), 



 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 

1mm, 

 grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 

klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków, 

 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką 

(nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki), 

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00. 

8.2. Sposób odbioru robót posadzkowych 

8.2.1. Odbiór materiałów 

1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 



stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 

normami. 

8.2.2. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu, 

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w pomieszczeniu: 

badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem 

należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 

1mm, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 

podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących 

je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych  

i przeciwskurczowych. 

8.2.3 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

- temperaturę pomieszczeń, 

- wilgotność podkładu. 

2. Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu. 

3. Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru. 

4. Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 

powinny być wpisane do dziennika budowy. 



8.2.4. Odbiór końcowy robót posadzkowych 

Odbiór gotowych okładzin 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 okładzin 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6  

z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być 

odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 przyczepności do podłoża, 

 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp., 

 szerokości i prostoliniowości spoin. 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

- dostarczenie materiału na budowę 

- wykonanie podłoża pod posadzkę 

- wykonanie posadzki wraz z cokolikami 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-EN 14411:2007  Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie. 
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1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z montażem drzwi aluminiowych i wewnętrznych płytowych.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST.01.00. „Wymagania ogólne” 

2.2 Stosowane materiały 

drzwi zewnętrzne i wewnętrzne – wg systemu producenta 

ościeżnice drzwiowe wewnętrzne regulowane 

uszczelki obwodowe, 

pianki uszczelniające, kity, 

listwy drzwiowe, inne wykańczające, 

materiały pomocnicze: śruby, wkręty, kołki, łączniki stalowe 

inne niezbędne dla systemowego zamontowania elementów stolarki. 

Materiały muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. 

Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową. 

3.0. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 



Do wykonania montażu stolarki i 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 dokumentacji projektowej i ST.   

4.0. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. 

4.2 Transport materiałów 

Drzwi powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny 

być opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych,  

z dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane  

i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.  

Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 

dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa 

jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi 

przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, 

poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg 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. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych 

niniejszą ST. 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00. 



5.2 Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 

ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki 

należy sprawdzić dokładność wykonania otworów pod ościeżnicę, 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. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w 

strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki 

należy zachować odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych  

+ 5 mm). 

5.3 Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 

Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube i ścianki działowe Zaprojektowano ościeżnice 

drzwiowe regulowane – obejmujące całą szerokość ościeża otworu drzwiowego  

i zapewniające wymaganą (opisaną w projekcie) szerokość przejścia w świetle otwartego pod 

kątem 90
o
 skrzydła. 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 

75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 30cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 

osadzanych w murze. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozja od strony 

muru. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 

zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do 

wykonywania tego rodzaju robót – np. pianką poliuretanową. 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, 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. 



6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00. 

6.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich i szklarskich 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wytycznymi producenta stolarki. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: zgodność 

wymiarów, jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, prawidłowość 

wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł  

i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 

ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami 

zawartymi w polskich normach: 

- według norm przedmiotowych – dla wymiarów szczegółowych elementów, 

- według ustaleń tabelarycznych – dla luzów części ruchomych. 

Dla stwierdzenia spełniania wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki 

oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych. 

Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy 

porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 

- rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 

- oszklenia, 

- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 

mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m
2
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 



8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00. 

8.2 Zakres odbioru robót 

1. Przy odbiorze robót należy przeprowadzać następujące badania będące podstawą do oceny 

jakości tych robót: 

- badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby, 

- badanie okuć i systemów otwierania 

- badanie materiałów w tym również oszklenia, 

- badanie jakości wykonania. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po ich 

zakończeniu. Badania konstrukcji, w której osadzone są szyby, okuć i materiałów należy 

przeprowadzać na zgodność z dokumentacją projektową, odpowiednimi normami oraz innymi 

dokumentami określającymi cechy materiału, o ile stanowią one integralną część dokumentacji 

technicznej. 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w 

konstrukcji budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, 

odchyłki wymiarów, prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, 

izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 

odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością 

ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań). 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie 

może zostać odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych 

robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie 

wykonanych prac i ponownie je wykonać. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe 

 zakup stolarki drzwiowej 

 dostarczenie stolarki na budowę 

 wbudowanie okien drzwi 

 obróbkę otworów drzwiowych oraz wokół elementów 

 osadzenie elementów wykańczających. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych 

w ściany o różnej konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP Budownictwa Ogólnego, 

Warszawa 1985. 

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych 

-Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa 1975. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem pochwytów i balustrad,. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem pochwytów i balustrad określonych w dokumentacji projektowej w czasie 

realizacji inwestycji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00. 

2.2. Stosowane materiały 

- ślusarka z profili aluminiowych system Reynaers, Metal -Plast, RC System 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową. 

Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, 

które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić  

z zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak 

przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na 

pełnowartościowy 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

nożyce ręczne, 



piły tarczowe, 

wiertarka elektryczna, 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. 

4.2. Transport materiałów 

Ślusarka może być przewożona samochodami skrzyniowymi po odpowiednim zabezpieczeniu 

elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00. 

5.2. Drzwi i ścianki aluminiowe 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych. 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami 

przekazanymi przez producenta balustrad i pochwytów. Elementy konstrukcyjne powinny być 

oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna 

mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 

montażowymi, sprzętem i materiałami.  

Montażu elementów należy dokonać z uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu  

z zastosowaniem łączników i materiałów pomocniczych zalecanych do danego systemu.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone 

następujące cechy: wymiary elementów i ich części składowych, wymiary gotowego elementu  

i jego kształt, prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

śrub itp.) oraz rozstaw otworów na śruby, średnice otworów, wielkość luzów między ruchomymi 

elementami składowymi, dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach  



i płaszczyznach, oczyszczenie wyrobu z brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 

zabezpieczenie wyrobu przed korozją, zgodność z dokumentacją techniczną. 

W wypadku elementów systemowych, dostarczanych na budowę jako gotowy element do 

wbudowania – przed zamówieniem, a następnie przed zamontowaniem należy sprawdzić 

wymiary elementu, stan wykończonych powierzchni aluminiowych malowanych. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m
2 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00. 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli  

i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna  

z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm 

technicznych. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00. 

9.2 Płatność 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie lub zakup elementów, 



- malowanie, 

- transport, 

- montaż. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10020:1996  Stal. Klasyfikacja. 

PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 

PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
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1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru powłok malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie 

realizacji inwestycji, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.  

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie powłok malarskich oraz impregnujących.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00. 

2.2 Stosowane materiały 

- gips szpachlowy, 

- środki gruntujące, 

- farby akrylowe emulsyjne wewnętrzne,  

2.3 Wymagania dla materiałów 

Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające 

do stosowania. 

Do malowania sufitów pomieszczeń mokrych należy użyć farbę dyfuzyjną, o dużej 

przepuszczalności pary wodnej 

3.0. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

- wiadra, 

- pędzle, 



- wałki, 

- szpachle, 

- drabiny, 

- rusztowania. 

4.0. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. 

4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich 

temperatur. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 

przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 

producenta. Bezwzględnie chronić przed mrozem.  

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

* Elementy stolarki okiennej, drzwiowej wraz z listwami wykańczającymi należy dostarczyć na 

budowę wykończone fabrycznie. 

5.2 Malowanie ścian i sufitów 

- malowanie podłoży i płyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie, 

- fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich emulsją gruntującą, 

- malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową do pomieszczeń wilgotnych (np. węzły 

sanitarne) 

- naniesienie powłok malarskich systemowych 

5.3 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 

powierzchnię zagruntować. 



2. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawionych. 

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie i naniesienie powłok 

systemowych powinna być nie większa niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności 

niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. 

4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 

robót poprzedzających, a w szczególności: całkowitym ukończeniu robót budowlanych  

i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw),  

z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np.. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych 

(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) wykonaniu podkładów pod 

wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

po zagruntowaniu wrębów pokostem. 

5. Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z wykładzin dywanowych). 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

- powierzchnia tynków powinna być gładka, 

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią 

tynku 

- świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem 

zafluatowane, 

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 

podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio 

malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej, 

- nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia 

poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk 

nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 

5.4 Wykonanie robót 



Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3. 

Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, impregnatów i gruntów 

zawierającą informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można 

nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, zgodnie z zaleceniami Projektanta  

i Konserwatora Zabytków. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie  

z zapisami w kartach technicznych producentów). 

Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, 

widocznych zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest 

niedopuszczalne.  

Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie 

stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów 

podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą.  

Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną. 

Malowanie musi być wykonane przed założeniem listew przypodłogowych, listew 

podsufitowych i osprzętu elektrycznego. 

6.0 .KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

- podłoża, 

- materiałów, 

- warstw gruntujących – w celu ułatwienia kontroli jest wskazane stosowanie powłok różniących 

się barwą. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
. 

8.0 . ODBIÓR ROBÓT 



8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00. 

8.2 Odbiór robót 

Badania powłok malarskich należy sprawdzić po 7 dniach i obejmuje: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką 

.9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00. 

9.2 Płatność: 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

- przygotowanie podłoża, 

- spoinowanie, 

- szpachlowanie, 

- fluatowanie tynków, 

- malowanie farbą podkładową, 

- malowanie farbą powierzchniowa, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Świadectwo ITB 462/83 

Świadectwo ITB 565/85 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja. 
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1.0 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Projekt w ramach zakreu opracowania  zakłada modernizację/wymianę elementów istniejących 

instalacji i wyposażenia, w tym: 

 wymianę opraw oświetleniowych na suficie podwieszonym w holu; 

 wymianę osprzętu elektrycznego gniazd i załączników; 

 zmianę lokalizacji  kamer monitoringu; 

 montaż mat ogrzewania podłogowego w strefie stanowiska recepcji; 

 wymianę grzejników w holu; 

 wymianę armatury w pomieszczeniach sanitarnych; 

 wymianę zlewozmywaka wraz z przyłączem w pom. biurowym Działu Socjalnego; 

 przełożenie instalacji mebla recepcyjnego – wymiana mebla; 

 wymiana opraw oświetlenie ewakuacyjnego w holu; 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST.01.00. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00 

2.2 Materiały 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  



- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie 

znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej  

z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 

dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem  

w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności  

ochrony przeciwporażeniowej.  

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, na utwardzonym podłożu.  

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe 

powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  Oprawy 

wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu 

sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. 

Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone 

kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków 

środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać 

odpowiednie zabezpieczenie przed: 

-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  

-zapaleniem  

-uderzeniem.  

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy należy 

wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia  

i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego  

z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem 

zdalnego testowania.  



Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażone będzie w inwertery i baterie akumulatorów 

minimum 2h świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny 

być w sposób widoczny oznakowane. Powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.  

Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy zgodne z PN92/N-

01256.02 i PN-N-01256-5:1998.  

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, 

PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzęt 

powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające.  

Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego 

instalacji (400V, 230V).  

Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie 

zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  

-zapaleniem  

-uderzeniem.  

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  

-podtynkowy  

-natynkowy  

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas  

robót.  

Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany.  

3.0 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.0 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  

4.0 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00 



4.2 Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

-samochodu skrzyniowego 5-10t,  

-samochodu dostawczego 0,9t.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00 

5.2 Zasady wykonywania robót 

Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć na metalowych drabinkach, korytkach lub 

uchwytach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z innymi 

instalacjami znajdującymi się wewnątrz budynku. Użyte materiały muszą posiadać wymagane 

dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym 

stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia pożarowego muszą być 

ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi odporność ogniową 30 minut.  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być 

chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi 

wytrzymałość ogniową tych elementów.  

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  

Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz w taki sposób aby zapewnić 

wymagane parametry oświetleniowe.  

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową.  

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  



Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki 

instalacyjne.  

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 

elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia 

materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia 

może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić 

przypadkowy kontakt z nimi.  

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji 

elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na 

konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do 

niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  

-odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i 

wymiany poszczególnych części wyposażenia,  

-dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 

zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do 

mogących wystąpić przepięć.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 

maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 

wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 

wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 

spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.  

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed 

wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być 

narażone.  

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego 

wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio 

oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.  

Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji 

Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo.  



6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00 

6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  

-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami  

-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  

-prawidłowość wykonania połączeń przewodów  

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych  

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej   

-pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym  

-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  

-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  

-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  

-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych  

i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania  

-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  

-spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności.  

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m dla przewodów lub szt. osprzętu. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem obmiarów zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze. 



8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00 

8.2 Odbiór robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  

wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”:  

-dziennik budowy (wewnętrzny)  

-projektową dokumentację powykonawczą  

-protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  

oprzewodowania  

-protokoły z dokonanych pomiarów  

-pomiary natężenia oświetlenia  

-protokoły odbioru robót zanikających  

-certyfikaty na urządzenia i wyroby  

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń  

-ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.  

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00 

9.2 Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m przewodów lub szt. osprzętu wg ceny jednostkowej. Cena jednostki 

obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór 

środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  



PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa.  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia  elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 

natryskowy.  

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  



PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych.  

PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i 

portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe 0,6/1kV.  

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 

przekraczające 0,6/1 KV.  

PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)  

PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we 

wnętrzach  

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda 

wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.  

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.  

PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  



PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 

(Zmiana Az1)  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)  

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  

PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o 

masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.  

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.  
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1.0 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru w zakresie instalacji sanitarnych. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wymiany przyborów sanitarnych i grzejników w obiekcie przetargowym. Ze 

względu na ciągły charakter pracy (obiekt częściowo czynny), roboty należy wykonywać 

sukcesywnie, a harmonogram robót uzgodnić z Użytkownikiem budynku. Na czas remontu 

należy umożliwić komunikację pracowników, petentów i osób trzecich. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST.01.00. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00 

2.2 Materiały 

Do budowy instalacji wodociągowej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby posiadające  

aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej „INSTAL”. 

Przybory i armaturę przyjmuję się standardową, miski ustępowe podwieszone na stelażach do 

systemu lekkiego. 

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – „Rury 

kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 



Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 „Kształtki  

kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu)”. 

Przybory sanitarne a armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: PN-85/M-75178/00 

– „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania” 

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełnić wymogi normy PN-90/M75003 -

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i Badania 

3.0 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.0 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt gwarantujący uzyskanie odpowiedniej jakości oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa. 

4.0 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00 

4.2 Transport materiałów 

Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

wyszczególnionych materiałów. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00 

5.2 Zasady wykonywania robót 

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz 

wytycznych producentów. 

Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy w celu utrzymania  

w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 

Umywalki powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż  

oraz właściwe użytkowanie. Miski ustępowe wiszące montować do stelaż. 

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane  

w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 



Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy montować za pomocą 

kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 

gumowym. 

Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany 

budynku. Mocowanie do ściany należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania 

znajdujących się w komplecie z grzejnikami. 

Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed 

zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych. 

Rurociągi można podłączyć do grzejnika za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub też przy 

zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych  

(w wykonaniu prostym lub kątowym). 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest szt.. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem obmiarów zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych  

w naturze. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00 

8.2 Odbiór robót 

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji określają 

normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”,  

PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”. 



Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – 

„Instalacje  wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-

10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma  PN-91/B-10400 – Urządzenia 

centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00 

9.2 Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość szt. wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg 

warunków przetargowych. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość 

nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”. 

PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i Badania 

PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 

PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 

PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 

PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i Badania.” 

PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  

w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 r  

 


