
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa budowy:  REMONT - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI 
Adres budowy:   UL. KAROLA WOJTYŁY 10, 59-940 WĘGLINIEC 
Obiekt:                 UL. KAROLA WOJTYŁY 10 

Rodzaj robót:      ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ 

CPV:  
KOD CPV: 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

KOD CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
KOD CPV: 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
 

Ogólna charakterystyka robót:  

1. Roboty budowlane 

wydzielenie pomieszczeń łazienkowych wraz z wykonaniem podłoży i posadzek wykonaniem okładzin 

ściennych , układaniem posadzek z płytek  i panela podłogowego w klasie AC-5, montażem drzwi 

wewnętrznych ze szkła hartowanego w wykonaniu bezpiecznym ze strefy korytarza bibliotecznego i 

drzwi płytowych w ościeżnicach obejmujących w kolorze skrzydła drzwiowego w pomieszczeniach 

sanitarnych. 

2. Roboty instalacyjne 

Prace instalacyjne w zakresie demontażu istniejących urządzeń i instalacji oraz wykonanie instalacji 

wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarnych w zakresie instalacji wody i instalacji kanalizacji 

odpływowej wraz z montażem urządzeń sanitarnych: umywalki, miski ustępowe, zlewozmywak na 

szafce i pisuar oraz wykonanie instalacji wentylacji z montażem wyciągów miejscowych. Montaż 

grzejników na uprzednio doprowadzonej instalacji grzewczej. 

3. Roboty elektryczne 

wykonanie koniecznych demontaży, w tym istniejącej rozdzielni z zamontowaniem nowej rozdzielnicy 

uzbrojonej i okablowanej oraz wykonanie instalacji wewnętrznych dla zasilania opraw oświetlenio-

wych  i gniazd wtyczkowych zgodnie z warunkami projektu branżowego. 

 
 

I. Wiadomo ści wst ępne.  
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych  koniecznych do realizacji przy remoncie pomieszczeń biblioteki miejskiej w Węglińcu. 
 
 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.. 
oraz jako uzupełniający dokument przetargowy.  
 
a. Zakres robót obj ętych ST. 
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa : Projekt budowlany – 
REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W W ĘGLIŃCU PRZY UL. Karola Wojtyły 10. 
 

3. Podstawowe okre ślenia. 
                  Określenia użyte w niniejszym ST są zgodne z polskimi normami. 
 
      - Projektant – osoba uprawniona fizyczna lub prawna, która jest autorem projektu. 

 - Kierownik budowy –  osoba zatrudniona przez wykonawcę – upoważniona do kierowania 
robotami na budowie i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji obiektu. 



4.6. Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, który stanowi skończoną część 
konstrukcyjną lub technologiczną, mogącą spełnić funkcje techniczno – użytkowe. 
Przedmiar robót - wykaz robót z określeniemich ilości i kolejności  wykonania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru –  wszystkie polecenia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
nad budową w formie pisemnej dotyczące sposobu wykonania robót bądź innych spraw 
związanych z realizacją budowy. 

4.7.Projektowa dokumentacja przetargowa –  to część dokumentacji projektowej wskazująca 
lokalizację, charakterystykę i wymiary poszczególnych elementów obiektu będącego 
przedmiotem robót.  

4.8.Dziennik budowy – zeszyt opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub organu budowlanego z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania wydarzeń zaistniałych podczas wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania odbytych odbiorów robót, wydawania poleceń i 
przekazywania korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą lub 
projektantem. .  

4.9.Materiały –  wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robót, zgodne z projektem i specyfikacją 
techniczną w tym tworzywa uznane przez Inspektora Nadzoru w celu wykonania prac 
termomodernizacyjnych zgodnych z projektem  

4.10. Wymagania ogólne dotycz ące robót. 
   Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z projektem   

           budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przekazanie placu budowy. 

          Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi   
           uzgodnieniami, lokalizację trasy i lokalizację reperów geodezyjnych, dwa egzemplarze     
          dokumentacji projektowej i dziennik budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  
          ochrony geodezyjnych punktów pomiarowych do dnia ostatecznego odbioru. 
 4.11.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przystąpienie do robót wykonawca ogłosi publicznie na 14 dni przed ich rozpoczęciem w 
uzgodniony z Inwestorem sposób oraz w widocznym miejscu umieści tablicę informacyjną 
budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
Na czas wykonania robót Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz będzie obsługiwał urządzenia 
zabezpieczające zapewniające bezpieczeństwo ruchu pojazdów gospodarczych wraz z 
zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych zatrudnionych w rejonie placu budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu nie podlega dodatkowej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w 
Cenę Kontraktową. 

4.12. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą. 
Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią 
część kontraktu, a wymagania zawarte w dowolnym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów bądź 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a w przypadku ich wykrycia, winien natychmiast 
zawiadomić Inwestora o brakach. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu tych wymiarów ze skali rysunków. Wszystkie dostarczone materiały i wykonane roboty 
muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie dane określone w dokumentacji 
projektowej są uważane za wartości ostateczne, przy czym dopuszcza się odchylenie w 
zakresie określonego dopuszczalnego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i poszczególnych 
elementów budowli winny być zgodne z określonymi wymogami, a ewentualne różnice nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową, oraz gdy 
jakość elementów budowli będzie niezadowalająca, to materiały takie, elementy budowli, będą 
zastąpione innymi, a roboty wykonane przy ich udziale zostaną rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  

4.13. Ochrona przeciwpo żarowa. 
 - wykonawca przestrzegać będzie przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
 - wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w następujących miejscach: 
• w maszynach i pojazdach poruszających się po terenie budowy, 
• w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 
• na placu budowy, 

        Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi z  
        zabezpieczeniem ich przed dostępem osób trzecich. 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty wywołane pożarem przez rezultat  



        wykonywania robót lub przez pracowników Wykonawcy. 
4.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe oddziaływanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego określonego w odpowiednich przepisach. Materiały odpadowe 
użyte do wykonania robót muszą mieć atesty dopuszczenia do użytku wydane przez jednostki 
uprawnione z podaniem braku szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

4.15. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie uszkodzenia instalacji nadziemnych i urządzeń 
podziemnych spowodowane własnymi działaniami w okresie wykonywania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
wszelkich instalacji i urządzeń zawartych w planie lokalizacji lub z informacji wskazanych mu 
przez Inwestora. W przypadku uszkodzenia instalacji lub urządzeń występujących na terenie 
budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
właścicieli lub właściwe władze a także będzie z nimi współpracował zapewniając wszelką 
pomoc przy wykonywaniu napraw. 

4.16.Ochrona środowiska podczas wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w okresie prowadzenia robót. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie 
stosował się do:  

          - przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym, 
          - będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi lub własności społecznej wynikających ze 

sposobu własnego działania. 
Stosując się do wymagań ochrony środowiska Wykonawca powinien zachować wszelkie środki 
ostrożności przed:  

          - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami bądź substancjami toksycznymi, 
          - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
          - możliwością powstania pożaru, 
          - szczególną opieką otoczone powinny być magazyny, składowiska, place składowe i drogi 

przejść i dojazdowe. 
4.17.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

 Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie wykonywał wszystkie czynności w sposób 
bezpieczny dla życia i zdrowia pracowników przy zachowaniu odpowiednich przepisów 
zawartych w aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym na budowie 
odpowiednie ochrony osobiste i odzież roboczą.  
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sanitarne celem 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów określonych w przepisach BHP nie 
podlegają dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Przy wykonywaniu rodzajów robót, których nie dotyczą przepisy BHP zawarte w odpowiednich 
aktach prawnych Wykonawca będzie stosować przepisy szczegółowe w oparciu o 
obowiązujące normy i instrukcje. 
Bezpieczne eksploatowanie sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych Wykonawca 
prowadzić będzie zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji techniczno – ruchowej tych 
urządzeń określonych przez ich producenta.  

4.1`8. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca ma obowiązek znać przepisy prawa stanowionego, wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z wykonywanymi robotami na budowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, w czasie trwania budowy za przestrzeganie tych praw, oraz  
jest obowiązany do stosowania przepisów i wytycznych związanych z prowadzeniem robót. 

4.19. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
W Kontrakcie zawarte są konkretne normy i przepisy, które muszą spełniać materiały,  
Oprócz norm i przepisów zawartych w Kontrakcie mogą być stosowane inne normy 
zapewniające równy lub wyższy standard wykonania niż podane normy i przepisy pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Różnice między normami powołanymi a ich odpowiednimi winny być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadkach 
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że materiały zastępcze nie zapewniają równego lub 
wyższego poziomu wykonania robót, Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z normami 
zawartymi w dokumentach kontraktowych.  

 



5.        Materiały. 
5.1.          Źródła uzyskania materiałów.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Inwestorowi, dotyczące źródła 
wytworzenia lub pozyskania  materiałów i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed 
ich wbudowaniem. 
2.2.          Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom normowym muszą być przez Wykonawcę wywiezione 
na własny koszt z placu budowy.  
W każdej budowli, w której znajdują się nie zbadane i nie sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 
materiały, Wykonawca ponosi własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Inspektora 
Nadzoru lub nie zapłaceniem za nie.  
 
5.3.         Przechowywanie i składowanie materiałó w.  
Wykonawca zapewni by materiały użyte do robót zabezpieczone zostały przed zniszczeniem, 
zachowały swoją właściwość i jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca składowania na placu budowy muszą być uzgodnione z Inwestorem i IN, a poza placem 
budowy mogą być składowane w dowolnych miejscach wybranych przez Wykonawcę. 
 
6      Sprzęt. 
Wykonawca powinien do wykonania robót używać takiego sprzętu, który nie spowoduje pogorszenia 
jakości robót. Sprzęt użyty do projektowanych robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i 
powinien odpowiadać typom i ilościom zawartym w przedmiarach lub projekcie organizacji robót.  
Ilość i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót zgodnie z określeniami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie.  
Sprzęt Wykonawcy lub sprzęt wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót powinien być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  
Działanie sprzętu powinno być zgodne z przepisami jego użytkowania i normami ochrony środowiska. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, który nie będzie gwarantował zachowania warunków 
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do wykonania robót.  
 
 
7       Transport. 
Wszelkie środki transportowe użyte do transportu celem wykonania robót powinny pracować zgodnie 
z zasadami i normami zawartymi w Kontrakcie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na własny 
koszt, na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na użytkowanych przez 
siebie drogach publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robót, na placu 
budowy w czasie realizacji robót.  
 
8       Wykonawstwo robót. 
 
8.1.          Zasady ogólne wykonania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego wytyczenia i wyznaczenia wysokości wszelkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej lub 
żądaniami Inspektora Nadzory złożonymi na piśmie. 
Wykonawca odpowiada za: 
Jakość stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartym Kontraktem, zgodność z 
dokumentacją projektową oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę przy wytyczeniu lub wyznaczaniu robót 
muszą być poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
8.2.           Kontrola jako ści robót.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości użytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. Celem kontroli musi być takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby 
można było osiągnąć założoną jakość robót. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. Aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem Inspektor 
Nadzoru ustali zakres kontroli.  
 
8.3.           Certyfikaty i deklaracje zgodno ści. 



Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności. 
Certyfikat powinien zawierać zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, 
zgodność aprobat technicznych i właściwych przepisów oraz dokumentów technicznych.  
Deklaracja zgodno ści  powinna być zgodna z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Materiały produkowane przemysłowo muszą posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte 
wynikami badań przez niego. 
Każde materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą nie 
dopuszczone do wbudowania.  
 
8.4.             Program zapewnienia Jako ści (PZJ). 
Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi program 
zapewnienia jakości robót. W programie Wykonawca przedstawi: 
 - zamierzony sposób wykonania robót, 
 - możliwości techniczne, 
 - możliwości kadrowe i organizacyjne. 
PZJ robót powinien gwarantować wykonawstwo robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz Kontraktem zawartym z Inwestorem. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
 - organizację wykonania robót – harmonogram robót z podaniem terminów i sposobem wykonania 
robót, 
 - oznakowanie terenu robót i organizację ruchu, 
 - warunki BHP i BMP, 
 - wykaz zespołów roboczych z badaniem kwalifikacji i umiejętności praktycznych, 
 - wykaz personelu technicznego odpowiedzialnego za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych etapów wykonania robót, 
 - wyposażenie budowy w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót, określenie laboratorium 
własnego lub obcego, 
 - sposób i procedurę sterowania jakością wykonania robót, 
 - sposób i miejsce gromadzenia zapasów, pomiarów, wyników badań laboratoryjnych, 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
 - ilość i rodzaj środków transportu oraz drobnego sprzętu do załadunku i przemieszczania materiałów, 
 - ilość i rodzaj drobnego sprzętu użytego do wykonania elementów robót – wibratory, zagęszczarki, 
piły spalinowe, itp. 
 - sposób zabezpieczenia i ochrona ładunków przed zniszczeniem w czasie transportu, 
 - procedurę pomiarów i sposób prowadzenia badań (legalizacja, pobieranie próbek, rodzaj i 
sprawdzenie urządzeń), 
 - sposób postępowania z robotami lub materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom technicznym. 
 
9.          Dokumenty budowy. 
 
9.1.             Dziennik Budowy.  
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu budowlanego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy do czasu odbioru końcowego spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć: 
Przebiegu robót, spraw bezpieczeństwa pracowników i mienia oraz gospodarczej i technicznej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być potwierdzony:  
 - data dokonania wpisu,  
 - podpisu osoby dokonującej wpis, 
 - podanie imienia i nazwiska oraz stanowisko służbowe osoby wpisującej. 
Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być wykonane czytelną techniką trwałą w porządku 
chronologicznym jeden po drugim bez przerw.  
Wszystkie protokoły załączane do Dziennika Budowy muszą być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika z datą i podpisem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  
Dziennik Budowy należy udostępnić inspektorowi bhp, celem dokonania wpisu odnośnie spraw BHP. 
 
9.1.1.        Zakres wpisów w Dzienniku Budowy. 



W Dzienniku Budowy należy wpisać: 
 - datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
 - datę otrzymania od Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie harmonogramów robót, 
 - uzgodnienie z Inwestorem Programu Zapewnień Jakości, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót, 
 - polecenie Inspektora Nadzoru, 
 - przebieg prowadzenia robót, przeszkody i trudności w prowadzeniu robót, przyczyny i okresy przerw 
w robotach, 
 - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 
 - uwagi i wyjaśnienia dotyczących propozycji Wykonawcy, 
 - stan pogody w związku ze szczególnymi wymogami klimatycznymi – opady, temperatura, wiatr, 
 - zgodność rzeczywistych wskaźników geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót ulegających zakryciu i robót zanikających, odbiorów elementów 
częściowych i ostatecznych, 
 - wszelkie sprawy związane z zabezpieczeniem robót, 
 - wszelkie czynności geodezyjne i pomiarowe wykonane przed, w czasie i po zakończeniu robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobieranie próbek z podaniem wyników i kto przeprowadził 
badania, 
 - wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem autora badań, 
 - inne informacje dotyczące przebiegu budowy i jej zakończenia (wpis zgłoszenia do odbioru 
końcowego i wpis stwierdzający, że obiekt nadaje się do odbioru końcowego). 
Inspektor Nadzoru ma obowiązek ustosunkowania się do wszelkich przepisów wykonawcy w 
Dzienniku Budowy. Uwagi i decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy zobowiązuje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy bez 
uzgodnienia z Inwestorem. 
 
9.2.         Rejestr obmiarów. 
Obmiar wykonywanych robót przeprowadzać należy sposobem ciągłym w jednostkach zawartych w 
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do Rejestru Obmiarów. Rejestr Obmiarów stanowi podstawowy 
dokument rozliczający faktyczne wykonanie każdego elementu robót w określonym czasie. 
 
9.3.          Inne dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 
 - protokoły przekazania placu budowy, 
 - pozwolenia na wykonanie obiektu, 
 - protokoły odbioru robót, 
 - protokoły ustaleń i protokoły z narad, 
 - korespondencję  budowy, 
 - umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi. 
 
10..          Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy lub w jego pobliżu, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentów budowy odpowiedzialny jest 
przedstawiciel Wykonawcy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje obowiązek jego 
odtworzenia, w czasie i formie przewidzianej prawem.  
Wszystkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla służb Inwestora. 
 
 
11.          Ogólne zasady obmiaru. 
11.1. Obmiar robót musi określać faktyczny stan wykonanych robót zgodnie z projektem w jedno-
stkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  
Obmiary robót wykonuje Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w terminie 
minimum  3 dni przed ich przeprowadzeniem z podaniem zakresu obmierzanych robót i terminu  
wykonania obmiaru. Wyniki obmiarów Wykonawca wpisuje do Rejestru Obmiarów. Błędy w 
przedmiarze lub kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku od wykonania 
wszystkich robót koniecznych do użytkowania obiektu. Błędne dane muszą być skorygowane przez 



Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar robót należy przeprowadzać w czasie określonym w 
Kontrakcie. 
 
11.2.           Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary robót należy wykonać: 
 - w przypadku dłuższej przerwy w robotach, 
 - przed zakończeniem robót ulegającym zakryciu, 
 - przed zakończeniem bądź w czasie wykonywania robót zamykających, 
 - przed częściowym lub ostatecznym odbiorem elementów robót. 
Roboty pomiarowe do obmiarów wykonywane będą w sposób czytelny i zrozumiały. Dane 
skomplikowanych objętości lub powierzchni będą poparte szkicami rysunkowymi, które należy 
zamieścić w Rejestrze Obmiarów. W przypadku większych szkiców należy je załączyć do Rejestru 
Obmiarów w formie oddzielnego załącznika po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
12.            Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy użyte do obmiarów muszą być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Na urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagający badań atestujących Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Urządzenia pomiarowe winny być utrzymane w dobrym stanie 
technicznym przez cały czas trwania robót. 
 
 
13.             Odbiory robót. 
Roboty Kontraktowe podlegają następującym odbiorom: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiorowi częściowemu, 
 - odbiorowi ostatecznemu, 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

a.       Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy dokonanego wpisem 
do Dziennika Budowy i zawiadomienia Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru powinien dokonać odbioru tych prac w terminie do 3 dnia, od daty wpisu w 
Dzienniku Budowy z powiadomieniem Wykonawcy i Inwestora. Odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu winien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie usunięcia 
koniecznych usterek i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 

b.       Odbiory cz ęściowe. 
Odbiory częściowe wykonuje Inspektor Nadzoru w/g zasad obowiązujących jak przy odbiorze 
ostatecznym. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych robót zgłoszonych do 
odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru. 
 

c.        Ostateczny odbiór robót. 
Całkowite zakończenie robót zawartych w Umowie (Kontrakcie) musi być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy ( stwierdzenie o gotowości obiektu do wykonania czynności odbiorowych dokonane 
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru ze strony Inwestora)  z równoczesnym 
zawiadomieniem na piśmie Inwestora. 
Za ostateczny termin zakończenia robót uważa się datę wpisu Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy, potwierdzającą  zakończenie robót i przyjęcie od Wykonawcy dokumentów budowy. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora budowy, w terminie nie dłuższym niż 14 
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości. Odbiór powinien zostać wykonany w obecności 
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona oceny 
ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych: dokumentów budowy, wyników pomiarów i 
badań oraz na podstawie wizualnej oceny zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
warunkami zawartego kontraktu. W przypadku stwierdzenia przez komisję usterek w postaci 
niewykonania umownych robot, bądź wykonania niezgodnego z Kontraktem, komisja przerwie swoje 
czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję różnicy jakościowej wykonanych robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej z 
zachowaniem ustalonych rodzajowo tolerancji i braku większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót, w stosunku do 
postawionych  wymagań zawartych w dokumentach Kontraktowych. 



 
14.            Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego przyjęty w/g 
wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować operat powykonawczy 
(kolaudacyjny). 
Operat kolaudacyjny powinien zawierać: 
1/   Dokumentację Projektową z wprowadzonymi w czasie wykonania przedmiotu umowy, 
ewentualnymi zmianami, 
2/   Dokumentację dodatkową, jeżeli była sporządzona na potrzeby realizowanego zadania, w czasie 
prowadzenia robót 
3/   Dziennik Budowy. 
4/ Rejestry obmiarów robót, w tym robót dodatkowych i zamiennych, w oryginale. 
5/   Specyfikacje Techniczne        
6/   Wyniki badań i pomiarów kontrolnych. 
7/   Receptury i ustalenia technologiczne. 
8/   Certyfikaty materiałów budowanych lub deklaracje zgodności. 
9/   Opis techniczny zawierający ważniejsze wydarzenia w czasie prowadzenia robót z opinią 
technologiczną wyników badań i pomiarów. 
10/ Rysunki robót towarzyszących wraz z protokołami odbioru dokonanymi przez właścicieli urządzeń, 
jeżeli takowe wystąpią. 
11/ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót, z mapą zasadniczą powstałą w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12/ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
Powyższe dokumenty winny być spięte w jedną całość formatu A-4 i powinny zawierać wykaz 
załączników. 
W przypadku braku kompletu dokumentów do odbioru końcowego komisja w uzgodnieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego robót. Wszelkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające zostaną zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
14.1         Odbiór pogwarancyjny.         
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie usuniętych wad ujawnionych w trakcie prac komisji 
odbiorowej, powołanej przez Inwestora, w dniu ustalonym na odbiór końcowy lub wad ujawnionych,  w 
okresie gwarancyjnym, ustalonym w Umowie Inwestor – Wykonawca . Odbiór pogwarancyjny będzie 
przeprowadzony, z zachowaniem zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym oraz na 
podstawie wizualnej oceny poszczególnych elementów obiektu i ich zachowania się w czasie przez 
komisję ustaloną przez Inwestora. 
 
15          Podstawa płatno ści. 
1/ Podstawą płatności jest umowna kwota ryczałtowa  podana przez Wykonawcę w jego ofercie i 
zaakceptowana przez Inwestora lub cena  jednostkowa grupy pozycji  zawartych w kosztorysie 
ofertowym, stanowiąca skończony element robót.  Cena jednostkowa grupy pozycji lub umowna kwota 
ryczałtowa musi uwzględniać wszelkie czynności, konieczne wymagania i badania techniczne, które 
składają się na jej wykonanie przedmiotu umowy, dla każdego podlegającego odbiorowi elementu 
budowli, opisanego w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego. 
2/ Protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez Inwestora) lub 
częściowego - ustalonego w harmonogramie płatności za przedmiot zamówienia. 
3/ wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. TYNKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych w pomieszczeniach biblioteki miejskiej w Węglińcu. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót polegających na zbiciu wszystkich tynków ścian korytarza, wykonaniu 
nowych tynków np. maszynowych oraz wykonaniu gładzi gipsowych na powierzchniach ścian 
wewnętrznych w pomieszczeniach bibliotecznych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu  :  
-tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych  
 
Na ścianach wewnętrznych korytarza tynki kategorii IV. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
2.1.  Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Stosowane materiały 
- środki gruntujące  
- środki do czyszczenia podłoża  
- gotowa zaprawa tynkarska np. KNAUF  
- woda  
-gips szpachlowy  
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 
- szczotki do czyszczenia podłoża 
- kielnie 
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pace 
- pędzle 
- mieszarki mechaniczne 



- mieszadła 
- pojemniki na zaprawę 
- pojemniki na wodę 
- drabiny 
-agregat tynkarski, 
 
4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 
„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest 
przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian 
murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy 
wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich 
temperatur przez zwilżanie wodą. 
 
5.3. Wymagania stawiane podłożom pod tynki  
5.3.1. Podłoża z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 
przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu lokalnych 
uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. 
Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem 
nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z 
rzadkiej zaprawy cementowej. 
 
 
5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim 
5.4.1. Wymagania dotyczące wykonywania tynków  
Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 
przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 
obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich 

charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 
oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 

tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych 



nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy 
są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania 
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń 
powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do 
wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na 
odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego 
lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych 
wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych 
wewnątrz pomieszczeń. 
 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy 
zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 
powodować odpadanie tynków gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. 
Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i 
spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 
żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 
mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu 
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 
alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo 
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 
zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 
pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem 
należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych 
podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być 
ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są 
w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby 
utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często 
mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a 
zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy 
stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki 
na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 
wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 
właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, 



ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, 
zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie 
wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne 
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a 
mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, 
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 
uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 
celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 
gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą 
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. 
Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można 
usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię 
należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, 
efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się 
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. 
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza 
nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza 
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
 
6. Kontrola jako ści  
6.1. Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Kontrola podłoży. 
6.2.1. Badania podłoża pod tynki gipsowe 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości 
co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić 
następujące próby: 
II. wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 

przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 
tynkować po wyschnięciu; 

III. sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 



antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których 
nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

IV. skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 
pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

V. zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją 
w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

 
6.3. Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 
 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
 
6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 
6.5.1. Badanie przyczepności tynku do podłoża 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 
ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 
podłoża wg PN-71/B-04500. 
 
6.5.2. Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 
uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć 
jeden dodatkowy otwór.  
 
6.5.3. Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 
wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 
samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 
wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśń itp., 
VI. zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
VII. odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 

podłoża. 
 
6.5.4. Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 
niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 
m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku 
(np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a 
dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w 



liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o 
długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między 
łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 
pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 
murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 
kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m 
od wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 
powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego 
budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 
  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Obmiar robót ma za zadanie okre ślać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzie ń 
jego przeprowadzenia. Roboty mo żna uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaw czym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
8.2. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzany z cz ęstotliwo ścią i terminach wymaganych w 
celu dokonywania okresowych płatno ści na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre ślonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc ę i zarządzającego realizacj ą umowy. Obmiary 
będą także przeprowadzone przed cz ęściowym i ko ńcowym odbiorem robót, a tak że w 
przypadku  wyst ąpienia dłu ższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmia r robót 
zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę bezpo średnio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 
 
8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru  robót i 
dostarczone przez wykonawc ę, musz ą być zaakceptowane przez zarz ądzającego realizacj ą 
umowy. Je żeli urz ądzenia te lub sprz ęt wymagaj ą badań atestuj ących, to wykonawca musi 
posiada ć ważne świadectwa legalizacji. Musz ą one by ć utrzymywane przez wykonawc ę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.4. Zasady obmiaru robót tynkarskich 
- Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego 
prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość. 

- Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem 
wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów lub 
stropów loggi, jeżeli ich grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i 
stropów loggi szerokości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 

- Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się 
w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 



- Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, 
powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 

m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są 

nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się 

powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 

m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza 
się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość 
ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 
muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 

- Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu 
obramowania. 

- Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 
- Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 

przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. Przy 
większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie. 

 
9. Podstawa płatno ści  
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
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. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
II.PODŁOŻA POSADZKI  
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem podłoży budowlanych w pomieszczeniach biblioteki 
miejskiej. 
 
 
1.2 Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

    
 

1.4 Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 
-posadzki z płytek gresowych i płytek podłogowych ceramicznych z wykonaniem cokołów z materiału 
użytego na posadzkę;  



-Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
-Posadzki właściwe. 
-Posadzka cementowa, grubości 2,5-8 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką 
zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
-schodów wylewanyh  w klatkach schodowych 
 
- P1- podłoga na gruncie  w pomieszczeniach łązienkowych: 

 wykończenie – 1,5cm 
 posadzka cementowa – 6,5cm 
 styropian – 10cm  
 asfaltowa papa zgrzewalna lub folia zgrzewana 
 asfaltowa masa gruntująca 

 
 
-P2- warstwa wyrównawcza w strefie korytarza 

 posadzka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym – 25 mm  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 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) 
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  
 
2.4 Wyroby terakotowe, gresowe 
Właściwości płytek podłogowych: 
-gatunek I 
-nasiąkliwość 3-6% 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 
-twardość wg skali Mosha 6-10 
-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-190 
(zgodnie z normmą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
-Grubość:  ± 0,5 mm 
-Krzywizna: 1,0 mm 
-Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych 
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...”. 
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. 
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. Wykonanie robót  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać 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. 
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 Posadzki z płytek  
a) Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej niż 
+250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc. 



- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
b) Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
c) Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki 
oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – 
reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  
 
 
6. Kontrola jako ści  
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. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
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 prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
 



9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
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-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu). 
 
 
III. OKŁADZINY ŚCIENNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z remontem pomieszczeń biblioteki miejskiej w Węglińcu. 
 
 
1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych do wysokości 2,00m w pomieszczeniach mokrych. 
 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
-płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. 
krwią, działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 – klasy 1 
-zaprawa klejowa 
-zaprawa fugowa 
-listwy PCV 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, 
narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
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 oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 
budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda 
powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony należy 
układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na 
krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform 
lub zastępstwie drabiny. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
-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 łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża 
pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 
armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 
skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 
najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych 
porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub 
drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
- 6.  Kontrola jako ści robót  
- Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 



-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej).      
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
 
8. Odbiór robót  
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
 
IV STOLARKA BUDOWLANA  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu drzwi w pomieszczeniach Biblioteki miejskiej w Węglińcu 
 
1.2 Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu: 
-stolarki okiennej, 
-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 
-podokienników, 
 
Skrzydła drzwiowe szklane z zawiasami oprawianymi w ościeżnicy nakładanej oraz zamkiem 
(Uk=2,0W/m2K). 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa MDF częściowo szklona szkłem matowym, do pomieszczeń 
sanitarnych z ościeżnicami obejmującymi obustronnymi.  
 
2. Materiały  
2.1. Drewno lub materiały drewnopodobne 

. 



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]  drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5 
powyżej 1 m   5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m  
 powyżej 1 m  
 wysokość powyżej 1 m  
różnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m  3 
 powyżej 2 m  3 
przekroje szerokość do 50 mm  
 powyżej 50 mm  
elementów grubość  do 40 mm  1 
 powyżej 40 mm  2 
grubość skrzydła    1 

2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.2.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Należy impregnować: 
elementy drzwi, 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.2.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środ-
ków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  

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

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

2.3. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz nieodporne farby do gruntowania. 

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

2.5. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane w wykonaniu bezpiecznym wg PN-78/B-
13050. 

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

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

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



wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
-Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.10. Stolarka drzwiowa– fabrycznie wykończona 
-drzwi z kolekcji np. PortaDecor, skrzydła płaskie, pełne, okleinowane okleiną drewnopodobną, kolor 
buk, ościeżnica laminowana, regulowana (do toalet z tulejami wentylacyjnymi nawiewnymi), drzwi 
wyposażyć w klamki typu np. Image ze stali nierdzewnej, 
 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
-  
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm. 
-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem. 
-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
-na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
-na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 



-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
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. 
 
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 
-Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą 
być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek. 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;  
 
6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne wymagania ST  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1  kpl wykonanego montażu. 
 
8. Odbiór robót  
Sprawdzeniu podlegają: 
-jakość dostarczonej stolarki 
-poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z SST i  PB 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
-dostawę i wykonanie montażu stolarki oraz podokienników, 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy zwi ązane 
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-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
   Instrukcje montażu producenta stolarki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V.INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną dla pomieszczeń biblioteki miejskiej w 
Węglińcu 

 
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 obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
- Instalację  elektryczną wewnętrzną łącznie z przebudową głównej rozdzielnicy biblioteki,  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Projektantem. 
 
2. Materiały  
-Bednarka FeZn 30x4 
-Benzyna do ekstrakcji luzem 
-Domofon (kaseta z przyciskiem + unifon + elektrozamek) 
-Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne 
-Gniazdo podwójne z kołkiem ochronnym p.t. 
-Gniazdo pojedyncze hermetyczne z klapką p.t. 
-Kabel YKYżo 5x10mm2 
-Kołki rozporowe plastykowe 
-Kostka łączeniowa 3-biegunowa 
-Lakier asfaltowy 
-Miejscowa szyna wyrównawcza MSU 
-Przewód telefoniczny 
-Przewód YDY 2x1,5mm2; 3x1,5mm2; 3x2,5mm2; 5x6mm2 
-Puszka elektroinstalacyjna średnicy 60mm końcowa 
-Puszka PT BATIK 165x115x40 LEGRAND 
-Puszka 60mm 
-Puszka 80mm z pokrywką i zaciskami 
-Rozdzielnia RG 
-Rura PESCHEL 20mm 
-Rura stalowa 50mm 
-Skrzynka probiercza 
-Wyłącznik 1-bieg. hermetyczny p.t. 
-Wyłącznik 1-bieg. p.t. 
-Wyłącznik Krzyżowy p.t. 
-Wyłącznik schodowy hermetyczny p.t. 
-Wyłącznik schodowy p.t. 



-Wyłącznik świecznikowy p.t. 
-Złącza kontrolne 
-Złącza krzyżowe 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
-samochód dostawczy do 0,9 t, 
-ze względu na znaczne zagęszczenie uzbrojenia terenu prace w gruncie należy wykonać ręcznie. 
 
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. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być wykonywane 
w odpowiedniej kolejności: 
-odłączenie zasilania i uziomu, 
-sprawdzenie braku napięci, 
-zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem, 
-zabezpieczenie miejsca demontaż, montażu, wydzielenie strefy bezpiecznej, 
-demontaż, 
-montaż na przygotowanym podłożu, 
-badania pomontażowe, 
-stosowne pomiary wykonywane przed podłączeniem, 
-podłączenie istniejących kabli i uziemienia, 
-załączenie pod napięciem, 
-stosowne pomiary końcowe, 
 
5.2.. Roboty demontażowe. 
Przed rozpoczęciem prac demontażowych istniejące obwody elektryczne należy odłączyć 
pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami. Zdemontowany osprzęt elektryczny należy 
przekazać inwestorowi w celu oceny przydatności do dalszego użytkowania. 
Roboty demontażowe będą prowadzone etapami w uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu. 
Wyeksploatowany osprzęt elektryczny należy utylizować a protokół z przekazania do utylizacji 
załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
5.3. 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. 
 
5.4. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.5. 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, 
-przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
-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. 
 
5.6. Wykucie otworów i bruzd  
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . 
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek innych instalacji. 
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. 
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać 
o zachowaniu wszelkich zasad BHP.  
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu.  
Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską 
wszystkie miejsca przy powyższych robotach.       
 
5.7. Układanie przewodów i kabli 
5.7.1. Przewody i kable układane w rurkach 
-Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
-wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
-wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
-Wciąganie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
5.7.2. Przewody i kable mocowane na uchwytach 
Układanie przewodów i kabli: 
-bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk, 
-bezpośrednio w tynku (przewody płaskie) 
-na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
-na korytkach i drabinkach kablowych, 
-w listwach PCW. 
-w kanałach kablowych, 
Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
5.7.2.1 Układanie przewodów i kabli na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 
przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
 
5.7.2.2 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
-ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 



Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
 
5.7.2.3 Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać będzie: 
-zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach wsporczych 
na uprzednio przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku wraz z założeniem 
pokryw. 
 
5.7.2.4 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
-zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 
podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy. 
 
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 projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
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 zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.9. Montaż osprzętu  
Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. 
Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
 
Montaż puszek instalacyjnych  
- wyciąć otwór w ścianie 
- umieścić puszkę w otworze 
- włożyć zaczepy i dociągnąć śruby 
Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki mocuje 
się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się uchwyt do 
taśmy. 
 
Montaż opraw oświetleniowych 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie 
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 
kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-
kowych. 
 
Montaż osprzętu instalacyjnego. 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny (wyłączniki 
oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych.  
W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. 
Czujnik  ruchu należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja 
czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 



 
5.10. Podejście 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 ochronnych z PCV 
 zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach, 
szachtach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
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. 
 
5.11.  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. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
-przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.12. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary, wraz ze 
sporządzeniem protokołów. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
-pomiar rezystancji izolacji instalacji 
-pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
-pomiary impedancji pętli zwarciowych 
 
5.13. Montaż rozdzielnic 
Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem urządzenia 
w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić 
otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe 
należy przykręcić do 
konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy: 
- wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.  
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 
elementów rozdzielnic,  
- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich ustawieniu 
należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami 
 
5.13.1. Próby montażowe 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 
- protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorów 
technicznych dokonanych u wytwórcy, deklaracji zgodności wykonania wyrobu  
- dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, 
schematy i opisy techniczne aparatury 
Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, 
wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta (DTR) 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami aparatów 
i urządzeń 
- usunięciem zauważonych usterek i braków. 



Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy posiadający specjalne 
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym 
przez wykonawcę. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w stosownych 
protokółach. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
-właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
-załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
-wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 
7. Obmiar robót  
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 
8. Odbiór robót  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecności 
inspektora oraz właściciela (inwestora). 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną 
- jakości wykonania instalacji elektrycznej 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed 
prądem elektrycznym, 
- spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
- zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej Pozytywne wyniki 
powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru. W trakcie odbioru 
instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 
- dziennik budowy, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 
oprze wodowania 
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości 
przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień   oraz 
prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami,  
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 
instalacji i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do 
warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów „ tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 



i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków 
środowiskowych w jakich pracują) 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej 
 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub 
właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: 
- zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej 
W  trakcie  uruchamiania  instalacji  powinny  być  również  sprawdzone  i  wyregulowane wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny  zapewniać  
prawidłową ich reakcję  na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 
uznać za uruchomione gdy: 
-wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
-sporządzono   protokół  uruchomienia,  w  którym  m.in.  jest  zapis  o  przekazaniu instalacji do 
eksploatacji. 
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją i przepisami szczególnymi oraz Polskimi Normami. 
 
ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też instalacje 
w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom obejmującym także 
niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi 
i mienia przed zagrożeniami. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni 
otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone 
uprawnieniami do wykonywania badań (P-12). W czasie wykonywania prób należy zachować 
szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń- obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 
 
OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Oględziny   należy  wykonać   przed   przystąpieniem   do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń  i  
ochrony  spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach   
przedmiotowych.   Podstawowy   zakres   oględzin   obejmuje   przede   wszystkim sprawdzenie 
prawidłowości: 
-ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
-ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 
nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
-umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
-doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
-połączeń przewodów. 
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, 
których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz 
stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim: 
-wymagania ogólne podane w normie PN-lEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania szczegółowe  podane w normie PN-lEC 
60364-4-41 Instalacje - elektryczne w obiektach  budowlanych.  
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 



Ochrona przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
-izolowanie części czynnych, zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym 
prądzie zadziałania  nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim.dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: samoczynnego wyłączenia zasilania i 
połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych), urządzeń II klasy ochronności lub 
o izolacji równoważnej, nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 
oprze wodowanie o izolacji wzmocnionej, 
 
Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi. 
należy ustalić, czy: 
-instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na 
których bądź obok których są zainstalowane, 
-rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed 
jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
-dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
-urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed 
przegrzaniem, 
-urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 
zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC60364-4-42 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku należy sprawdzić: 
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do  
-warunków pracy urządzeń: 
-zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
-zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, 
-zabezpieczających przed przepięciami, 
-zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,  
-do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z 
dokumentacja techniczna we  właściwych miejscach instalacji elektrycznej 
- prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
- prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, 
kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
- prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania, 
- czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie sąprzekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia, 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o 
których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
obciążalność prądowa długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – 
zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych 
zagadnień, wymagań norm: 
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne: 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje    
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 



- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy instalacja i 
urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
4. odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
5. środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
wyłączania do celów konserwacji, 
wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. Wymagania dla 
urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-lEC 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.Dobór urządzeń i środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić 
prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
-konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
-obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
-narażenie mechaniczne, 
-promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
-oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
-przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
-kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
-warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,  
-kwalifikacje osób. 
 
 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych oraz 
stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-Żółty i jasno-niebieski - nie zostały zastosowane do oznaczania 
przewodów fazowych. 
 
 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 
znajdują się we właściwym miejscu, 
obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający 
ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 
c)tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe 
i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
d)umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
 
Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 
podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie 
tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 
 
 



9. Podstawa płatno ści  
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

 
 
VI.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.  

Instalacja wody i kanalizacji  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku biblioteki 
miejskiej w Węglińcu. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

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

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Instalacje należy wykonać w dowiązaniu 
do istniejącej sieci wod.-kan. na terenie działki. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

montaż nowych rurociągów z Cu dla ciepłej i zimnej wody użytkowej, 
montaż armatury, 
montaż urządzeń, 
badania i próby techniczne wybudowanych instalacji, 
wykonanie izolacji termicznej, 
regulacja zadziałania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 



Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 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 uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z miedzi łączonych przez 

lutowanie twarde. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi 
ze sprawdzonym przlotem. 

2.2. Armatura 
• Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającąoraz armaturę wypływową 

o podwyższonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej grub. 10 ÷15 mm na rurociągach prowadzonych w pmieszczeniach 
piwnicznych, 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

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

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i maga-
zynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa-
żenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 

elementów. 



Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez lutowanie miękkie w instalacjach wody, ciepłej wody i centralnego 

ogrzewania. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.  

Wewnętrzne instalacje wodociągowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych wytyczne 
stosowania i projektowania  Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „Instal”  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, 
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 1,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 20 mm. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić 

dla każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji 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 ustawienia grzejników (otynkowanie), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

Dziennik budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001. 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – Centralny 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy techniki Instalacyjnej „INSTAL” 
 
 
 
 

 

 

 


