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1.  Nazwa zamówienia  

„Remont lokalu mieszkalnego w m. Czernin ul. Akacjowa gmina Sztum” 

2.  Przedmiot i zakres prac 

Budynek zlokalizowany jest w Czerninie gm. Sztum. Budynek wolno stojący, nie 

podpiwniczony z jedną kondygnacją nadziemną. Konstrukcja ścian murowana z cegły. Stropy 

drewniane. Dach pokryty płyta cementowo-azbestową . Stolarka okienna drewniana. Stolarka 

drzwiowa zewnętrzna drewniana. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana.  

Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego remontu:   

1) Wymiana stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami, 

2) Wymiana stolarki okiennej, 

3) Skucie starych tynków w miejscach uszkodzeń 

4) Osadzenie kratek wentylacyjnych,  

5) Otynkowanie ścian w miejscach przebić oraz ułożenia instalacji elektrycznej i sanitarnej, 

6) Ułożenie nowej podłogi z wykładziny PCV na płytach OSB i płytek Gress w korytarzu 

7) Malowanie ścian i sufitów, 

8) Montaż klapy na strych, 

9) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznej 

10) Wykonanie instalacji CO z montażem kotła na paliwo stałe 

  

2.1. Zakres stosowania ST. 

Ogólną Specyfikację Techniczną oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią część 

Dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 

pkt.2 

2.2. Zakres robót objętych ST. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

3.  Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Roboty tymczasowe to m.in.: montaż i demontaż urządzeń transportu pionowego, oczyszczenie 

podłoża, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porządkowe,  zabezpieczenie przekuć, 

wykuć, rozkuć oraz przebić itp.  

Pracami towarzyszącymi są wszystkie prace demontażowe, reperacja podłoża posadzki, wywóz 

i utylizacja materiałów z rozbiórki itp. 

4.  Informacja o terenie budowy 

Informacje ogólne. 

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 

W przypadku realizacji przedmiotowego zadania przez podwykonawców Zamawiający 

żąda określenia zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca przed 

podpisaniem umowy z podwykonawcami ma obowiązek przedłożyć projekty tych umów do 

akceptacji .Umowa nie zaakceptowana przez Zamawiającego będzie uważana za nieważną. 

      Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Budynek zlokalizowany jest w m. Bia a przy ulicy Plac Zamkowy 3. Budynek wolno stoj cy, 

cz ciowo podpiwniczony z 2 kondygnacjami nadziemnymi. Konstrukcja cian murowana z 

ceg y. Stropy drewniane. Dach pokryty pap  termozgrzewaln  na deskowaniu pe nym. Stolarka 

drzwiowa zewn trzna drewniana.

1) Wykonanie nowych przebi  i cian dzia owych 

2) Wymiana stolarki drzwiowej cznie z o cie nicami, 

3) Skucie starych tynków w miejscach uszkodze , 

4) Zerwanie starych warstw wyko czeniowych pod ogi,  

5) Otynkowanie cian i wykonanie sufitów podwieszanych, 

6) U o enie nowej pod ogi, p ytkowanie pod óg i cian, 

7) Malowanie cian i sufitów, 

8) Remont pomieszczenia kot a, 

9) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznej, 

10) Wykonanie instalacji CO z monta em kot a na paliwo sta e



4.1. Organizacja robót budowlanych  

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca 
wykonywania robót. 

Roboty remontowe będą prowadzone w budynku mieszkalnym w m. Czernin ul. Akacjowa 
gmina Sztum. Należy zabezpieczyć i oznakować teren w strefie wykonywania robót oraz 
prowadzić roboty w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu z budynku. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się na zewnątrz oraz wewnątrz budynku w 
strefie prowadzonych robót.  

Organizacja miejsca do składowania materiałów oraz pomieszczenia socjalnego dla 
pracowników należy do obowiązków Wykonawcy robót. Korzystanie z energii elektrycznej i 
wody będzie się odbywać odpłatnie na podstawie wskazań liczników. Szczegóły korzystania z 
energii elektrycznej i wody zostaną uzgodnione przy przekazaniu placu budowy. Należy 
przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p.poż. oraz inne stosowne 

przepisy i rozporządzenia.  

Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika robót podczas wykonywania prac, który 

będzie upoważniony do dokonywania ustaleń. Kierownik musi posiadać uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i być członkiem Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy i wszelkich robót  

w czystości.  

Należy usuwać śmieci i nieczystości związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

każdorazowo po zakończeniu dnia pracy i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót 

remontowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności odpowiedniego prowadzenia 

robót w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia elementów budynku, terenu 

przylegającego do budynku oraz terenów zielonych. Po zakończeniu robót Wykonawca winien 

doprowadzić teren prowadzenia robót do stanu pierwotnego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na obiekcie 

Zamawiającego podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt.  

Należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenia uciążliwości związanych  

z hałasem. Wszelkie materiały oraz gruz pochodzący z demontażu należy złożyć w miejscu 

uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym w pojemnikach kontenerowych do tego 

dostosowanych, a następnie wywieźć odpowiednimi jednostkami transportowymi na 

składowisko odpadów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją. 

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich gdyż roboty będą 

prowadzone wewnątrz budynku. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na 

teren działek sąsiednich. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót 

demontażowych. W tym celu Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć budynek 

w trakcie prowadzenia prac stwarzających zagrożenie dla ludzi.  

 

Roboty remontowe b d  prowadzone w budynku mieszkalnym w m. Bia a przy ul. Plac 

Zamkowy 3. Nale y zabezpieczy  i oznakowa  teren w strefie wykonywania robót oraz 

prowadzi  roboty w taki sposób, aby nie stwarza  utrudnie  i przerw w korzystaniu z budynku.



4.3. Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia i utylizacji. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót stosowne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego 

obowiązującymi na dzień prowadzenia robót - pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem prac być przeszkolona w zakresie BHP i 

technologii prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie w tym 

wysokościowe.  

W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych.  

BHP ogólne: 

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary  

  ochronne itp.; 

- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób  

  nieupoważnionych; 

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich  

  użyciem. 

Przewidywane do wykonania roboty nie wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na 

koszt Wykonawcy robót. 

Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatne korzystanie z energii elektrycznej oraz wody.  

4.6.  Nazwa i kod CPV 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są zawarte w: 

      Dział:                   45000000-7 Roboty budowlane:  

 

5.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które muszą być 

dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z : 

-  ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.207/2003      

   z późniejszymi zmianami), 

-  ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004), 



-  ustawą z dn.30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.166/2002) 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów 

budowlanych wymaganej przez w/wym. ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i 

okazywanie tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego.  

Dokumenty w języku polskim potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one 

zgodne z wymaganiami STWiOR.  

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

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Nie 

przewiduje się organizowania specjalnego składowiska.  

  

5.1. Informacje dotyczące ofert równoważnych: 

Zgodnie z ustawą z dn.29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się oferty 

równoważne w zakresie zastosowania materiałów o parametrach technicznych i użytkowych nie 

gorszych niż opisane w specyfikacjach szczegółowych. W przypadku zaproponowania 

materiałów równoważnych do podanych w przedmiarze i niniejszej specyfikacji należy do 

kosztorysu ofertowego dołączyć karty katalogowe w języku polskim, które będą zawierały 

parametry techniczne i użytkowe  oraz nazwę producenta, a także inne niezbędne dokumenty z 

których będzie wynikało, że zaproponowany materiał spełnia kryteria równoważności zawarte 

w specyfikacjach szczegółowych. Odstępstwo od w/w zasady zastosowania oferty równoważnej 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

  

6.  Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Ładunki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zarówno w trakcie transportu jak i 

załadunku oraz wyładunku. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.  

Do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia należy zastosować urządzenia i 

narzędzia odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem 

zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych 

robót.  

W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne 

jednostki sprzętowe. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać właściwych i 

sprawnych narzędzi.  

  

7.   Wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z STWiOR oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane). 



       

8.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów  i robót  

      budowlanych. 

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać kontroli wszystkich wyrobów budowlanych. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących jakości robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

dodatkowych prac wynikających z nieprawidłowego wykonania robót i zastosowania 

niewłaściwych materiałów ponosić będzie Wykonawca. 

Kontrolą jakości objęte są wszystkie fazy prowadzonych robót.  

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi 

Normami, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz zgodnie 

z technologią wykonania robót opisanych w pkt.7. 

Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

-         certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

-         deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono PN,   

Materiały uszkodzone lub nie spełniające tych wymagań nie będą dopuszczone do użycia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Odbiorowi podlega  : 

-         zgodność wykonania robót z wymaganiami ST oraz ich jakość  

-        szczelność wszystkich elementów, 

Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego :  

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego robót” 

sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-         protokoły odbioru robót zanikających, 

-          protokoły z kontroli kominiarskiej, 

-          certyfikaty i aprobaty techniczne. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót” 

podanymi w Założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie 

pozycji kosztorysowych przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADOW 

RZECZOWYCH lub innych katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości 

pozycji kosztorysowej. 

Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, 

należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych. 

  

 



9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego na podstawie projektu budowlanego. Do przedmiaru przypisano nazwę i kod grupy 

i kategorii robót w oparciu o wspólny słownik zamówień. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

  

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i podstawy płatności 

Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o ich 

zakończeniu i zgłosi gotowość do odbioru.  

Przewiduje się dokonywanie odbiorów częściowych poszczególnych elementów zamówienia 

wg. podziału wyszczególnionego w przedmiarze, oraz odbiór końcowy na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, które winno 

nastąpić upływem umownego terminu zakończenia robót.  

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wstrzyma odbiór do czasu ich 

usunięcia. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Odbiór gwarancyjny – wykonany przed upływem gwarancji polegać będzie na 

dokonaniu przeglądu wykonanych robót, w celu ustalenia zakresu i terminu usunięcia 

ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny odbędzie się przy udziale 

Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWiOR, Wykonawca powinien zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie. 

Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych 
rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji przedmiaru robót 

muszą obejmować całość procesu technologicznego i wszystkich następujących po sobie faz 

operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania 

robót opisanych w tych pozycjach. W szczególności, w cenach jednostkowych podanych dla 

poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność 

wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wykonywania wszelkich innych 

prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały 

wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. 

Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną z 

wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny 

jednostkowej roboty oraz wartości roboty, stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny 

jednostkowej. Kolejność pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadać kolejności pozycji 

w przedmiarze. Pozycje w przedmiarze, które nie zostaną wycenione będą uważane jako 

pozycje scalone z innymi pozycjami kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa wykonania 

zamówienia musi obejmować całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynikający z 

przedmiaru robót oraz uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 

wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Cena ofertowa przedmiotu 

zamówienia musi obejmować całkowity koszt netto, VAT i koszt brutto. Formą przyjętego 



wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą wystawienia 

faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót. 

11. Dokumenty odniesienia 

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów 

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny 

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego 

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 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

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, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót”, 

Polskie Normy, Aprobaty Techniczne 

  

  

  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Tynkowanie 

  

1.     Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków.  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1  

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem tynków.  

1.4   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1.  Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

2.2.  Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów tj. 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, do warstw wierzchnich- 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm.  

2.3.  Spoiwa. 

Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w polskich normach. 



2.4       Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być zużyta możliwie wcześni po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 h. 

Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 50C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone  lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.5       Zaprawy budowlane wapienne.  

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez 

zanieczyszczeń obcych. 

Kolejność dozowania składników zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna być 

następująca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa wapienna powinna być 

zużyta w ciągu 8 godzin   

3.     Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

4.     Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

5.     Wykonanie robót. 

5.1.  Ogólne zasady wykonania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpić do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 

Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 00 C. 

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 zwilżane wodą. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i brudu  

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 



usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Tynki trójwarstwowe powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wew. należy wykonać wg 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. 

Należy stosować zaprawy cem.-wap. W tynkach nienarażonych na zawilgocenie  

o stosunku 1:1:4, a w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego należy stosować o składzie objętościowym1:3,5 i 

1:4,5 lub 1:1,5, 1:2 i1:3 a z wapna hydratyzowanego 1:3 i 1:4 lub 1:1, 1:2 i 1:2,5 

6.     Kontrola jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.     Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 wykonanego tynku, 

8.     Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych. 

Odbiór podłoża pod tynk należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. 

Niedopuszczalne są następujące wady tynków: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  

  przenikających z podłoża, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  

  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9.     Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.  

12.         Przepisy związane.      

 PN-B-30000:1990        Cement portlandzki 

 PN-86/B-30020            Wapno 

 PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy 

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

wytrzymałościowych.   

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

                                      Odbiorze 



 PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  

                                      próbek. 

 PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane 

  

  

  

Malowanie  

1.     Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich.  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1  

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie robót malarskich polegających na malowaniu tynku wewnętrznego 

i sufitu z płyt G-K 

1.4   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

  

2. Materiały. 

2.1.  Woda wg PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

2.2.Środki gruntujące. 

  

Fluaty – cynkowy lub magnezowy – mające postać kryształków barwy żółtej do  

jasnobrunatnej, o zawartości uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niż 

92% w robotach malarskich powinny być stosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do 

neutralizacji alkalicznego podłoża przed wykonaniem powłoki malarskiej. Mydło szare, 

stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%.  



Ałun glinowo – potasowy powinien być stosowany w postaci roztworu 2% mydła szarego w 

wodzie w stosunku 1 : 2.  

Do gruntowania można stosować również farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.  

2.3.  Farby budowlane gotowe 

Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do 

użycia na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane na różnych spoiwach polimerowych można 

stosować na beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich rodzajów 

dopuszczonych na powierzchnie wewnętrzne budynków. Farby niezależnie od ich rodzaju 

powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

2.4.  Pigmenty. 

Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mieć postać suchego proszku lub  

koncentratu ciekłego, bez brudek, skawaleń i zanieczyszczeń mechanicznych.  

Pigmenty powinny wykazywać następujące cechy:  

– odpowiednią barwę i odcień, określone przez porównanie ze wzorcem;  

– masę oznaczoną według normy przedmiotowej;  

– dostateczną zdolność krycia zależną od rodzaju pigmentu;  

– wymaganą zdolność barwienia, która im jest większa, tym mniej pigmentu potrzeba  

   użyć do przygotowania 1 kg farby;  

– dostateczną odporność na działanie światła sprawdzoną według obowiązującej  

   normy dla warunków wewnętrznych lub zewnętrznych;  

– wystarczającą odporność na działanie wapna i cementu, w przypadku użycia   

   pigmentu do farb wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu tynków   

   zawierających wapno i cement. 

  

2.5.  Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne. 

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o  

wyglądzie białego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje się oddzielnie do  

gruntowania podłoży porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach. 

2.6.  Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki :  

– woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych,    

   krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych, 

powinna odpowiadać normie państwowej;  

– terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakierów  

   olejowych powinny odpowiadać wymaganiom norm;  

– aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom normy;  

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom  

   państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości  



   producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.   

3.     Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Roboty można wykonywać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatem 

natryskowym.  

4.     Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Elementy przeznaczone do transportu należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

5.     Wykonanie robót. 

5.1.  Powłoki malarskie. 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 

bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

Barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem 

producenta. 

Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych 

łączeń lub poprawek . Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywanego podłoża . Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek 

pigmentów i  wypełniaczy.   

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót  

tynkowych i robót malarskich.  

Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i 

wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy 

nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów 

opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 

bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.  

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach  

alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej :  

– zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;  

– zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem   

   ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach;  

– użyć specjalnej odzieży ochronnej.  

Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb  

zawierających krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z 

dopływem czystego powietrza, a skórę rąk i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym. 

Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy 

nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. Przy 

wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 

rozcieńczalniki organiczne należy :  

– stosować odzież ochronną;  



– wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej   

   wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza;  

– przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych   

   palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem     

   pożaru;  

– umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku  

   wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów;    

   podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być   

   natychmiast użyty w wypadku pożaru.  

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach  

betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :  

– robót tynkowych,  

– podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych;  

– podłoży gipsowych. 

5.2.  Roboty przygotowawcze przed malowaniem. 

        Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię  

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i  

szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnię należy 

zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu 

robót poprzedzających, a w szczególności:  

– całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, z wyjątkiem założenia  

   ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejenia okładzin oraz osprzętu  

   oświetleniowego;  

– wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;  

– ułożeniu podłóg drewnianych;  

– dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.  

Drugie malowanie można wykonywać po:  

– wykonaniu białego montażu;  

– po oszkleniu okien, naświetli, jeśli stolarka nie była wykończona fabrycznie.  

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne :  

– powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać   

   wymaganiom normowym;  

– wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed  

   przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i  

   zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi  

   dopuszcza się do napraw zaprawy gipsowej;  



– tynki gipsowe i gipsowo – wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku  

   malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi  

   powinny być zaimpregnowane;  

– przygotowana pod malowanie powierzchnia powinna być oczyszczona z  

   zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych 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  

   uprzedniego usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej; po oczyszczeniu tynk nie  

   powinien być rozmiękczony.  

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:  

– rodzaju podłoża;  

– rodzaju malowania;  

– miejsca i warunków zastosowania powłoki.  

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być 

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.   

5.3.  Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi. 

        Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, być bez smug, prześwitów, plam śladów 

pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 

faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną. Wykonane 

powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 

producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie.  

Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 

oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na deemulgację. Powinny dawać 

aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

6.     Kontrola jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 

wcześniej niż po 7 dniach. 

Badanie należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 50C przy 

wilgotności powietrza mniejszej niż 65%. 

Badanie obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania będą pozytywne, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań będzie negatywne, należy wykonać powłokę powtórnie.  

 



7.     Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest m2  malowanej powierzchni 

8.     Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiorowi podlega: 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 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 kilkukrotne potarcie mokrą szmatką lub miękką szczotką. 

9.     Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. 

10.    Przepisy związane. 

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

farbami emulsyjnymi 

 

Roboty murarskie 
  

1.     Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych.  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1  

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie robót związanych z przemurowaniem ciągłym pięknieć ścian 

kominów oraz osadzanie kratek i drzwiczek rewizyjnych w przewodach kominowych . 

1.4   Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 



dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

  

2. Materiały.  

2.1.  Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

2.2.  Wyroby ceramiczne. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. 

- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm, 

- masa 4,0-4,5 kg, 

- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości badanych, 

- nasiąkliwość – do 16%, 

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 

2.3.  Zaprawa budowlana cementowo-wapienna. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

1:1:6 albo 1:1:7 ( cement : wapno : piasek ). 

Przygotowanie zaprawa do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. . Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości  aby mogła być zużyta możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. około 3 godz. 

Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 50C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone  lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  

i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3.     Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

4.     Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi  

5.     Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne. 

Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 



Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyżej 00C. 

6.     Kontrola jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.     Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 ściany 

8.     Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

9.     Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.  

10.    Przepisy związane. 

  

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

 PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne.                             

 PN-B-30000:1990        Cement portlandzki 

 PN-86/B-30020            Wapno 

 PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy 

 

Posadzki 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-

cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 Posadzki właściwe. 



 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej 

marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 Posadzka z wykładzin rulonowych. 

 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i 

płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 

MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 

moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-

nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 

15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 

przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 

– Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

– szerokość 1300 mm, 

– długość  10000 mm, 

– grubość  2,9 mm, 

– masa 1m
2
 wykładziny  3,5 kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi 

folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny 

jest półmatowa, gładka lub moletowana. 

Posadzka z paneli pod ogowych  

Panele gr.8mm czone na zamek. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiaj cym na 

etapie wykonawstwa. Listwy przy cienne z PCW. Pod panelami podk ad zgodny z 

zaleceniami producenta paneli.



 

2.5. Kruszywo i posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.6. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 
a) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 
b) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

c) Transport 

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. 

d) Składowanie 

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

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 



4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na gładko. 

Wymagania podstawowe. 

a. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

b. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

c. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

d. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

e. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

f. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

g. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

h. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 

i. 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. 

j. 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 większych 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. 

k. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży 

a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

b) Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

c) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie 

ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 



d) Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 

najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

e) Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 

rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 

podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

f) Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

g) Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

h) Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 

większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

i) Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy 

powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach 

wklęsłych i wypukłych. 

5.3. Posadzki cementowe 

a) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej. 

b) Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 

szczelin dylatacyjnych. 

c) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 

niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych 

posadzkach – 10 MPa. 

d) W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m
2
 przy posadzkach z zaprawy 

cementowej, 25 m
2
 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie 

i 12 m
2
 przy posadzkach jednowarstwowych. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 



W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

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

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

STOLARKA DRZWIOWA



W skład tych robót wchodzi: 

- Drzwi zewnętrzne ocieplone 

- Drzwi  wewnętrzne 

- Stolarka okienna PCV . 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

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

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i 

drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów 

stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

- Drzwi wewn trzne 



2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Należy impregnować: 
– elementy drzwi, 
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 
elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 
użytego do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Składowanie elementów 

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

2.8. Stolarka okienna PCV zbudowana z profili 5 komorowych, z szkleniem 1 komorowym. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 



Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 

utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

– W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

– Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, 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. 

– 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. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

– Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

– Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

– Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

– Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 

kotwionych w ościeżu. 

– Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 
+2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych) z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

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

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

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

obejmuje: 



– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

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

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

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

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

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

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

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

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

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

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

Instalacje wod.-kan., CO 

 

1.     Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji sanitarnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie instalacji sanitarnych w ramach remontu lokalu mieszkalnego w m. czernin. Są to 

roboty wyszczególnione w niżej podanych przedmiarach robót. 
 

1.4   Określenia podstawowe. 



 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

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

poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie roboty instalacyjne zw., cwu , CO, kanalizacji mogą być wykonywane z materiałów 

krajowych i zagranicznych. Wbudowywane materiały do instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać powinny polskim normom. Każdorazowo przed 

wbudowaniem inspektor nadzoru dokona akceptacji przedstawionych do wbudowania materiałów.  

Przewody – instalacje wodociągowe będą wykonywane z rur z stalowych ocynkowanych, Instalacja 

CO z rur miedzianych i stalowych czarnych 

   - instalacje kanalizacyjne będą wykonywane z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV 

uszczelnianych w kielichach gumowymi pierścieniami. Aprobata techniczna INSTAL. 

Dostarczony materiał na budowę powinien być w stanie nienaruszonym. 

Armatura – instalacja powinna być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o wymaganym przez obowiązujące przepisy standardzie. 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w 

budownictwie. Przy modernizacji zastosowano następującą armaturę sanitarną: 

- muszle ustępowa porcelanową z dolnopłukiem z PCV 

- umywalkę porcelanowa zawieszona na stelażu  

- wannę stalową emaliowana o rozm. 140 cm ;  

- baterię umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe jednouchwytowe o śr 15 mm 

- zlewozmywak dwukomorowy stalowy emaliowany; 

- kocioł CO na paliwo stałe o mocy do 18 kW etażowy 

- grzejniki stalowe jednopłytowe i dwupłytowy 
 

 

3.  SPRZĘT 
 

Elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i spełni wymogi technologii robót. 
 

4.  TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu rury muszą być spakowane w wiązki, a kształtki należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach. Armaturę należy przewozić w oryginalnych opakowaniach i transportem zakrytym. Elementy i 
armaturę wyposażenia należy przechowywać w magazynie lub pomieszczeniach zamkniętych.  

Ze względu na wrażliwość rur i izolacji na promienie ultrafioletowe należy chronić rury przed bezpośrednim 

długotrwałym działaniem promieni słonecznych. 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT  
 

Roboty demontażowe – demontaż urządzeń sanitarnych, armatury i części istniejących instalacji 

można wykonywać po odcięciu dopływu odpowiednim zaworem i prace wykonywać w obrębie 

remontowanego pomieszczenia sanitarnego; 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzić we wcześniej wykonanych bruzdach stosując 

uchwyty mocujące rury do podłoża. Prowadzić przewody w bruzdach ściennych należy tak 

przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywającej rury była nie mniejsza niż 

30mm. Zakrycie przewodów powinno się odbyć po dokonaniu odbioru częściowego instalacji. 

- muszle ust powa porcelanow  z dolnop ukiem z PCV 

- umywalk  porcelanowa zawieszona na stela u 

- wann  prysznicow   o rozm. 90 cm ; 

- bateri  umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe jednouchwytowe o r 15 mm 

- zlewozmywak dwukomorowy stalowy emaliowany; 

- kocio  CO na biomas  o mocy do 25 kW  

- grzejniki stalowe dwup ytowe



Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej niż 10cm od 

rurociągów cieplnych. 

Tuleje ochronne należy trwale osadzać w przegrodach budowlanych, a ich średnica wewnętrzna 

powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodu prowadzonej instalacji co najmniej o 

2cm, natomiast przy przejściu rur przez stropy średnic ta powinna być większa co najmniej o 1cm. 

Przestrzeń między rurą instalacji a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę oraz umożliwiając jej wzdłużne przemieszczanie 

się. 

Uwaga! W tulejach ochronnych nie wolno łączyć rur instalacyjnych. 

Rury z polipropylenu (PP-E) wody zimnej i cieplej prowadzić w izolacji termicznej TERMAFLEX.  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, haki, wystające elementy 

muru itp.)  Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie znajdują się zanieczyszczenia. Nie 

wolno używać uszkodzonych rur i elementów instalacyjnych. 

Kolejność wykonywania robót: 

Ø Wyznaczenie miejsca i osadzenie rur; 

Ø Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 

Ø Przecinanie rur na wymagany wymiar; 

Ø Założenie tulei ochronnych; 

Ø Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 

Ø Wykonanie połączeń; 

Ø Zamocować instalację do podłoża zgodnie z wymogami producenta; 

Ø Wykonać próby ciśnieniowe i sporządzić stosowne protokoły; 

Ø Zakryć instalacje; 

Ø Po zakończeniu prac remontowych zgodnie z harmonogramem dokonać montażu armatury i 

osprzętu zgodnie z wymogami producenta; 

Wykonać wymiany podejść kanalizacyjnych do poszczególnych urządzeń sanitarnych zgodnie z 

zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz wykonania i powinna być zgodna z wymogami Polskich 

Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. – 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.  

Każda dostarczana partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli spełnione są wszystkie wymogi 

dla danej fazy robót zostaną spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów 

zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego 

sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy zapłaty. Jednostki 

obmiarowe podane są w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 



budowlano-montażowych Tom II. – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

- ściany w miejscach montażu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie. glazura) 

- bruzdy w ścianach (wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem, zgodność z kierunkiem 

minimalnych spadków odcinków poziomych; 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokoły częściowego odbioru z przydatności tych 

robót do całkowitego wykonania instalacji. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

- protokoły szczelności instalacji na poszczególnych etapach; 

- protokół szczelności z całości remontowanej instalacji; 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek; 

- protokoły badań szczelności. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje 

umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. – 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 

- PN10-1329 – przewody instalacyjne  

- PN-C-89207– przewody instalacyjne 

- PN-81/B- 10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

- PN-81/B- 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 

Instalacja elektryczna 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

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

celu wykonanie instalacji elektrycznej w ramach remontu lokalu mieszkalnego w m. czernin Są to 

roboty wyszczególnione w niżej podanych przedmiarach robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 

celu wykonanie instalacji elektrycznej w ramach remontu lokali mieszkalnych na parterze. S  to 

roboty wyszczególnione w ni ej podanych przedmiarach robót



 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich   

 normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Wykonania 

 i Odbioru Robót (OST). 

 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem. 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru zwana jest dalej OST. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru zwane są dalej SST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

OST, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora.  

 
2.2. Przewody 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy użyć przewodów: 

- obwody światła: YDY 3 x 1,5 mm
2
, 4 x 1,5 mm

2
, 5 x 1,5 mm

2
; 

- obwody gniazd : YDY 3 x 2,5 mm
2
; 

- połączenia wyrównawcze: LgY 4 mm
2
; 

- inne, dodatkowe przewody uzupełniające, nie wymienione w projekcie i przedmiarach,    

      dobrane wg potrzeb, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 
- materiały pomocnicze do przewodów elektrycznych – wg potrzeb. 
 

Wszystkie wymienione przewody powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych a w razie ich braku 

wymagania aprobat technicznych dopuszczających ich do stosowania w budownictwie. 
Dopuszcza się stosowanie przewodów równoważnych w stosunku do podanych w projekcie i przedmiarach 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 

 

2.3. Osprzęt 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy użyć osprzętu: 

- puszka instalacyjna podtynkowa; 

- łącznik instalacyjny jednobiegunowy; 

- łącznik instalacyjny świecznikowy; 

- gniazdo 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem; 

- gniazdo 2-biegunowe podwójne z uziemieniem; 

- czujka ruchu sufitowa; 

- wyłącznik p/porażeniowy P 312 B-10-30 lub równoważny; 

- inny, dodatkowy osprzęt uzupełniający, nie wymienionych w projekcie i przedmiarach,    

      dobrany wg potrzeb, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 
- materiały pomocnicze do osprzętu – wg potrzeb. 

 
Osprzęt powinien spełniać wymagania norm przedmiotowych a w razie ich braku wymagania aprobat 
technicznych dopuszczających ich do stosowania w budownictwie.  

- puszka instalacyjna podtynkowa; 

- cznik instalacyjny jednobiegunowy; 

- cznik instalacyjny wiecznikowy; 

- gniazdo 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem; 

- gniazdo 2-biegunowe podwójne z uziemieniem; 

- wy cznik p/pora eniowy P 312 B-10-30 lub równowa ny; 

- inny, dodatkowy osprz t uzupe niaj cy, nie wymienionych w projekcie i przedmiarach, 

dobrany wg potrzeb, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 
- materia y pomocnicze do osprz tu – wg potrzeb.



Dopuszcza się stosowanie osprzętu równoważnego w stosunku do podanego w projekcie i przedmiarach po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora. 

 
2.4. Lampy 

Do oświetlenia pomieszczeń i posesji należy stosować lampy: 

- materiały pomocnicze do montażu lamp – wg potrzeb; 

 
2.5. Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.  

 

3. Sprzęt 
 

Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 
 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Warunki ogólne 

 

Wszystkie roboty powinny zostać wykonane z uwzględnieniem wymagań podanych w wymienionych w 
punkcie 10. normach przedmiotowych. 
 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

– Obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 

5.4. Przygotowanie podłoża  
Pod przewody należy wykonać w ścianach i stropie odpowiednie bruzdy oraz odpowiednie otwory 

przelotowe w przegrodach. Pod puszki, łączniki i gniazda należy wykonać w ścianach odpowiednie otwory 

ślepe. 

Sposób wykonania (ręczny lub mechaniczny) pozostawia się do uznania Wykonawcy. 
 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-

kowych. 
 
5.6. Podejścia do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 



powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 

spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 

koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 

5.7. Układanie przewodów  

Przewody w budynku należy układać na ścianach w przygotowanych bruzdach z użyciem zaprawy 

gipsowej do ich zamocowania. Ponadto przewody należy umieszczać wewnątrz ścianek z płyt 

gipsowo-kartonowych oraz w przestrzeni między stropem i sufitem podwieszanym. 

Jeżeli zachodzi potrzeba, można odstąpić od tej zasady – po uzgodnieniu z Inspektorem. 
 
5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z Inspektorem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 

jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-

pewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych.  
 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.  
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

 
5.10. Pomiary i próby 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Szczegółowy 

zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inspektorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar skuteczności zerowania, 
– pomiar rezystancji izolacji, 

– sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. 

 
6. Kontrola jakości 
 

Sprawdzenie robót oraz odbiór materiałów powinny być wykonane zgodnie z podanymi w punkcie 10. 
przepisami. Należy sprawdzić w szczególności: 

– jakość materiałów i wyrobów – przed ich wbudowaniem, 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
– wykonanie pomiarów wymienionych w punkcie 5.10.  

 
7. Obmiar robót 

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie  



obmiarów zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w  

przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić  

podstawy zapłaty. Jednostki obmiarowe podane są w przedmiarze robót. 

 
8. Odbiór robót 
 

Odbioru robót, polegających na montażu instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, należy dokonać zgodnie z 

wytycznymi podanymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych w praktyce. Poradnik wykonawcy, użytkownika i inspektora nadzoru. Wydawnictwo 

Dashofer. Warszawa 2005” oraz normą PN-IEC 60364-6-61:2000  „Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze“. 

 
9. Podstawa płatności 
 

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje 

umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane 
 

Praca zbiorowa 
Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego. Wydawnictwo Forum, 2008. 

Praca zbiorowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w 

praktyce. Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008. 

PN-IEC 60364-5-

51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne  

PN-IEC 60364-5-

52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-

53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-IEC 60364-5-

534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony 

przed przepięciami  

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 60364-5-

54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne  

PN-IEC 60364-5-

559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświeteniowe 

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-

714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 

oświetlenia zewnętrznego  

PN-IEC 60364-6-

61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze  

 


