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 STWiORB
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 
- utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna 

(na wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego)
ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4
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O - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni 
Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) 
ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w projekcie przebudowy obiektu. 

Inwestor: 

Gmina Poczesna
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

3. Zakres robót objętych ST
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST
dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

KOD CPV
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 45000000-7 Roboty budowlane 

4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacji. 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 
Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli
zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, ST, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy). Kierownik budowy - osoba wyznaczona 
przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu. 
Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odpowiednia (bliska) zgodność - 
zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim Robót oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. Przedstawiciel Wykonawcy –
oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, 
która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających 
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 
przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz 
z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i 
inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i 
stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową
i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego 
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja 
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub 
będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiający nie są za
to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby 
mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc 
przedłożyć łączną cenę. Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w 
drodze zapytań do Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie 
dokumentacji przetargowej. 

2. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty: - oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik, budowy, kierownicy robót). 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy 
Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych 
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i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 
obiektu). 

3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie.

4. Zaplecze budowy
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy 
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

5. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: - podejmować wszystkie uzasadnione kroki 
zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie 
unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; - miał szczególny 
wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; - wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji 
robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja 
materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez 
pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

5



11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY

1. Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na
płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich 
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy 
poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i 
charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, 
armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych 
parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze 
zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii 
elektrycznej niż wyspecyfikowano w dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o 
równych lub lepszych parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 
zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: - 
współpracę i pomoc Wykonawcy, - wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

6. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do 
czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
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skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do
pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na 
dojazdach na teren budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCEWYKONANIA ROBÓT 

1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 
Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel 
Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i 
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie 
swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 
Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 
przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił Wykonawca. 

2. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i 
Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez 
uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać 
rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. 

3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe
z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, 
stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
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system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

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

3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań
przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca.

6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

7. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: - datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, - datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót, - uzgodnienia przez Inspektora harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora, - daty wstrzymania robót z podaniem 
przyczyn ich wstrzymania, - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatury powietrza 
w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 
podaniem kto je prowadził, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
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2. Księga obmiaru robót
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac 
Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego. Szczegóły patrz pkt. 7.1. 

3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- protokół przekazania placu budowy, - harmonogram budowy, - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne 
umowy cywilnoprawne, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - dowody przekazania materiałów 
z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

4. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: - podstawę wyceny i opis robót, - ilość przedmiarową 
robót (z kosztorysu ofertowego), - datę obmiaru, - miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, 
elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, - obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, - ilość robót wykonanych od początku 
budowy, - dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

8. ODBIÓR ROBÓT

1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: - odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych, - odbiorowi 
końcowemu, ostatecznemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 
robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN i ST. W 
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się 
wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 

5. Gwarancje i rękojmie
Ustala się, że w okresie gwarancji (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania Świadectwa Przejęcia) i 
rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do przeprowadzania na własny koszt
przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca 
dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania w 
uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących 
ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem 
niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego 
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi 
i konserwacji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia 
wydania Świadectwa Przyjęcia. Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) 
określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych. 

6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować operat kolaudacyjny zawierający: - projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy – oryginał i kopię, - obmiar robót (jeśli jest wymagany), - wyniki pomiarów kontrolnych (operaty 
geodezyjne), - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, - dokumenty potwierdzające legalizację 
wbudowanych urządzeń, - sprawozdania techniczne z prób ruchowych, - protokóły prób i badań, - protokóły 
odbioru robót zanikających, - rozliczenie z demontażu, - wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych 
instrukcji obsługi, - wykaz przekazywanych kluczy, - oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane 
prawem budowlanym, - inne dokumenty wymagane przez inwestora. W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

1. Ustalenia ogólne
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 
robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w 
ST i Dokumentacją Projektową. Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych 
świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Cena 
jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie danej
roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących. Cena 
jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmować w szczególności: - robociznę bezpośrednią, -  wartość 
zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, - wartość pracy sprzętu wraz z 
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy), - koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, - koszty pośrednie, w skład, których 
wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, 
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eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty 
tymczasowego oznakowania robót, wydatki na bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne wykonawcy, ubezpieczenia, itp., 
- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie jego 
realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora, protokół
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o wykonane elementy robót w danej branży. 
Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca. 

3. Warunki Umowy i wymagania ogólne ST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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B - 01.02.04
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTĘP

1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
polegających na robotach związanych z betonowaniem konstrukcji dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, 
gm. Poczesna (na wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-
262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w projekcie przebudowy obiektu. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 
45262300-4 Betonowanie. 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 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: 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 i nieprzekraczającej 2600 kg/m3. 
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych 
wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm). 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 
mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. Wytrzymałość gwarantowana 
betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normą PN-EN-206-1:2003. Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych (schody zewnętrzne, nadproża)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową
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i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 
lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1. Kruszywo
Kruszywo stanowi około 75-80% objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie się cech 
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wiązania mieszanki betonowej i użytkowych – zwłaszcza 
wytrzymałości na ściskanie, przewodności cieplnej, gęstości objętościowej, odporności na czynniki oddziałujące 
podczas eksploatacji, a także koszt wytwarzania. Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego 
kruszywa zwykłego należy kierować się postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, 
jego uziarnienie i właściwości należy dobrać, biorąc pod uwagę: 
- warunki realizacji robót,
- przeznaczenie betonu,
- warunki środowiska, na które będzie narażony beton,
- wszelkie wymagania wobec odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykańczaniu powierzchni 
betonu.
Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spełniać wszelkie wymagania normy PN-EN 
12620+A1:2010. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ze 
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia: dla grysów granitowych - do 16%, dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1 %,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 
1744-1+A1:2013-05,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm –14÷19%,
- do 0,50 mm – 33÷48%,
- do 1,00 mm –53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
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- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 1744-
1+A1:2013-05,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech 
danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620+A1:2010, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. Materiał powinien składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać 
składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak: ił, 
humus, margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierających siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien 
dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w
cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. Kruszywo do betonu jest odpowiednie, jeżeli nie ma 
wpływu na twardnienie cementu, ma wystarczająco dobrą przyczepność do stwardniałego zaczynu cementowego
i nie wystawia trwałości betonu na ryzyko. Sześcienne (kruszuwo naturalne), a także kuliste (kruszywo łamane) 
ziarna są sprawdzone jako lepsze niż ziarna wydłużone, które mogą wpływać niekorzystnie na konsystencję.

2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa, jest to woda, którą dodaje się do mieszaniny cementu i kruszywa, aby uzyskać mieszaninę 
betonową o żądanej konsystencji, umożliwiającej proces wiązania cementu. Jakość użytej wody może mieć 
istotny wpływ na parametry stwardniałego betonu. Zanieczyszczenia w wodzie mogą oddziaływać na wiązanie 
cementu, mogą niekorzystnie wpływać na wytrzymałość betonu lub powodować zabarwienia na jego powierzchni,
a także mogą prowadzić do korozji zbrojenia. Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-
EN 1008:2004, która podaje wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje 
metody oceny przydatności wody. Wymieniona wyżej norma podaje następujące rodzaje wód: 
a) woda pitna - uznana za przydatną do stosowania w betonie, nie wymagając przy tym badań laboratoryjnych, 
b) woda odzyskana z procesów produkcji betonu - na ogół określana jako przydatna do betonu, po spełnieniu 
wymagań podanych w powyższej normie, 
c) naturalna woda powierzchniowa i woda ze ścieków przemysłowych - może być wykorzystywana, ale musi być 
dokładnie zbadana,
d) woda morska i zasolona - może być używana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub 
sprężonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi nie można 
przekroczyć dopuszczalnej ilości chlorków w betonie,
e) woda z kanalizacji - nie nadaje się do stosowana w betonie. 
Woda odzyskana z procesów produkcji betonu, musi spełniać dodatkowe warunki, o których mowa była w 
podpunkcie b, takie jak: 
- dodatkowa masa materiału stałego w betonie, powinna być mniejsza niż 1% całkowitej masy kruszywa 
zawartego w betonie,
- należy rozpatrzyć możliwy szkodliwy wpływ użycia tego rodzaju wody na konstrukcję, w przypadku stosowania 
betonu o specjalnych właściwościach,
- w przypadku wody o gęstości większej niż 1,01kg/l należy przedsięwziąć odpowiednie środki w celu 
zapewnienia jednorodności zawiesiny materiału stałego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody o gęstości 
równej i mniejszej od 1,01kg/l można założyć, że zawiera ona pomijalne ilości materiału stałego. Badania 
wstępne wody zarobowej należy rozpocząć od badań:
a) na ślady olejów i tłuszczu – dopuszcza się nie więcej niż widoczne ślady, 
b) zawartości detergentów – piana z wody powinna znikać w dwie minuty, 
c) barwy – bladożółta lub jaśniejsza – za wyjątkiem wody odzyskanej z produkcji betonu,
d) zawiesin – nie więcej niż określona ilość – j.w. nie dotyczny wody odzyskanej z produkcji betonu,
e) zapachu – dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HCl, f) kwasowości – odczyn 
pH≥4, g) zawartości substancji humusowych – jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH. 
Woda, która nie spełnia jednego lub kilku wymagań podanych w Tablicy 1 wyżej wymienionej normy, może być 
stosowana tylko wtedy kiedy spełnia podane niżej wymagania co do składu chemicznego a jej użycie nie ma 
negatywnego wpływu na czas wiązania i przyrost wytrzymałości (norma PN-EN 1008:2004 podaje metodykę 
badań). Kryteria składu chemicznego wody zarobowej: 
a) zawartość chlorków w wodzie nie może przekraczać wartości podanych poniżej:

(Zastosowanie  / Najwyższa zawartość chlork.w w mg/l)
Beton sprężony lub zaprawa iniekcyjna  / 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami metalowymi  / 1000
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementów wbudowanych / 4500

b) zawartość siarki w wodzie zarobowej nie może przekraczać 2000 mg/l, 
c) jeżeli do betonu jest stosowane kruszywo wrażliwe na alkalia, musi być sprawdzona zawartość alkaliów w 
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wodzie zarobowej. Zawartość alkaliów (ekwiwalent Na2O) nie powinna być zwykle wyższa niż 1500 mg/l; jeżeli 
wartość ta jest przekroczona, woda taka może być użyta pod warunkiem upewnienia się, że nie dojdzie do 
szkodliwych reakcji wszelkich alkaliów w betonie z krzemianami,
d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczeń, należy wykonać przede wszystkim badania na obecność cukrów, 
fosforanów, azotanów, ołowiu i cynku; o ile wyniki są pozytywne, należy określić ich ilości i porównać do 
dopuszczalnych limitów lub wykonać badania czasu wiązania mieszanki oraz wytrzymałości betonu na ściskanie;
Granice analiz chemicznych: Składnik  / Najwyższa zawartość w mg/l:
Cukry / 100 
Fosforany, wyrażone jako P2O5 / 100 
Azotany, wyrażone jako NO3 / 500 
Ołów, wyrażony jako Pb2+ / 100 
Cynk, wyrażony jako Zn2+ / 100
e) czas wiązania i wytrzymałość - początek wiązania, na próbkach z badaną wodą, nie może być krótszy niż 1 
godzina i nie może różnić więcej niż 25% od czasu wiązania na próbkach wykonanych przy użyciu wody 
destylowanej lub dejonizowanej; koniec wiązania nie może być dłuższy niż 12 godzin i nie może różnić więcej niż 
25% od czasu wiązania na próbkach wykonanych przy użyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; średnia 
wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach na próbach z badaną wodą musi wynosić co najmniej 90% wytrzymałości 
na ściskanie na próbkach wykonanych przy użyciu wody destylowanej lub dejonizowanej. 
Należy pamiętać, iż woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym źródłem wody w mieszance – pewną ilość 
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem również była wolna od 
szkodliwych składników. 

2.2.3. Cement
Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn 
wiążący i twardniejący w wyniku reakcji hydratacji i innych procesów, a po stwardnieniu zachowuje wytrzymałość i
trwałość także pod wodą. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-
EN 197-1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatków) klasy: 
a) dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
b) dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
c) dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone potwierdzenie zgodności bądź też certyfikat 
zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Każda partia dostarczonego cementu 
przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje 
się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam, tylko 
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
cement powinien podlegać następującym badaniom: 
a) oznaczanie czasu wiązania i zmiany objętości wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 
196-6:2011, 
b) sprawdzenie zawartości i grudek, 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego musza spełniać 
następujące wymagania: 
a) przy oznaczeniu czasu wiązania w aparacie Vicata: - początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, - 
koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: - wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, - wg próby 
na plackach – normalna.
Jeśli nie przeprowadza się badań wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku podejrzenia,
że rozpoczął się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego stopień zwietrzenia, przejawiający się 
powstawaniem wyżej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijności cementów, tzn. reakcji łączenia
się cementu z wilgocią zawartą w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiał nadaje się jeszcze do użycia należy
przeprowadzić następujące badania: 
a) jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się w wodzie, można go 
używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby wskaźnik cementowo-wodny c/w był wyższy o
10% w stosunku do pierwotnie przyjętego, 
b) jeśli cement zawiera grudki niedające się rozgnieść w palcach i jednocześnie nierozpuszczalnych w wodzie, to 
usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkości 2mm; jeżeli grudek 
jest nie więcej niż 30% w stosunku ciężarowym, to przesianego cementu można użyć – po uprzednim 
sprawdzeniu wytrzymałości betonu. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym,
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,
- uplastyczniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających,
- przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
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2.2.5. Betony konstrukcyjne
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,
- wodoszczelność - większa 0,8MPa (W8)
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala 
się następująco: - z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej ilość piasku, - za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do 
wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy 
określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w 
zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206:2014-04 nie 
powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 
206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be,
- metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 
206:2014-04 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do
pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawcy przystępujący do robót muszą korzystać z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
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- pompy do betonu,
- przenośnych zbiorników na wodę,
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
- polewaczek do pielęgnacji betonu,
- elektronarzędzi,
- innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inżyniera budowy.
Do wykonania robót związanych z impregnacją betonu jako narzędzia nadają się wszystkie urządzenia 
niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów jak również wałek futrzany, pędzel angielski, gąbka 
i mop. Urządzenia muszą być suche i czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, należy je 
czyścić dokładnie wodą. 

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Kruszywo
Kruszywo może być dostarczane na teren budowy transportem kołowym, kolejowym lub wodnym. Niezależnie od 
wybranego środka transportu kruszywo na czas transportu należy zabezpieczyć przed działaniem czynników 
niepożądanych – zanieczyszczeń oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

4.2.2. Cement
Cement może być transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luźny materiał przewozić należy 
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, na 
foliowanych paletach. 

4.2.3. Mieszanka betonowa
Masę betonową należy transportować środkami nienaruszającymi jednorodności masy, nie doprowadzając do 
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

Temperatura mieszanki betonowej [°C]  /  Dopuszczalny czas transportu [min] Rodzaj środka transportowego: 
Bez mieszadła  /  Dopuszczalny czas transportu [min] Rodzaj środka transportowego: Z mieszadłem 

5-10 / 70 / 120
10-20 / 50 / 90
20-25 / 30 / 60
25-30 / 20 / 30

Do transportu należy stosować mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 
osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

4.3.1. Kruszywo
Podczas gromadzenia kruszywa grubego na składowisku należy nie dopuszczać do jego segregacji. Kruszywo 
powinno być podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te należy gromadzić oddzielnie, 
wymieszać dopiero podczas dozowania materiałów do mieszanki betonowej. Magazynowanie musi zapewniać 
ochronę przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi i łączeniem ze sobą dwóch 
różnych kruszyw. Sposób składowania zależy od warunków jego zużywania: 
a) jeżeli kruszywo składuje się przez dłuższy okres czasu, jak np. składowanie na zimę – układa się je w 
pryzmach lub usypiskach, 
b) jeżeli kruszywo zużywane ma być na bieżąco lub z niewielkim zapasem – składować należy je w zasiekach 
bezpośrednio przy betonowni; wysokość usypisk nie powinna przekraczać 5m, 
c) jeżeli kruszywo dozowane jest w sposób mechaniczny, niezbędne staje się składowanie kruszywa w 
magazynach zamkniętych, zapewniających równomierną i niezmienną wilgotność materiału. Możliwe jest też 
składowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.

17



4.3.2. Cement
Cement przechowywać należy zależnie od formy transportu: 
- cement pakowany (workowany) – przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamkniętych, dbając
by cement składowany wcześniej nie został przypadkowo przykryty partiami materiału dostarczonymi w 
późniejszym terminie; w przypadku materiału, który przechowywać będziemy krócej niż 10 dni, dopuszcza się 
składowanie materiału na wolnym powietrzu, zapewniając jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chroniące 
przed opadami i ściekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,
- cement luzem – przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub żelbetonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczęcie robót
betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- sposób pielęgnacji betonu,
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251 
(norma wycofana bez zastąpienia). Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno -wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
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Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

5.2.2. Usuwanie deskowań i rusztowań
a) Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
c) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza się
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, 
jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: o dla 
konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w ścianach, 
o dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur: 17,5 MPa w 
stropach i 10 MPa w ścianach.
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, czy 
nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność 
betonu,
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa 

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie 
betonu z atestem. 

5.3.2. Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: - 
±2% - przy dozowaniu cementu i wody, - ±3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i 
płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić 
doświadczalnie, nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

5.3.3. Roboty przygotowawcze
Jeżeli jest to wymagane, przed rozpoczęciem robót betoniarskich należy udokumentować wstępne testowanie 
robót betoniarskich. Należy zakończyć, poddać kontroli i udokumentować wszelkie prace przygotowawcze przed 
rozpoczęciem budowy. Zaleca się oczyszczenie deskowań z wszelkich odpadów, śniegu, lodu oraz stojącej 
wody. Jeżeli mieszanka betonowa ułożona będzie bezpośrednio na podłożu gruntowym lub skalnym, należy 
zabezpieczyć mieszankę przed osypującym się gruntem, a także przed odsysaniem wody. Zaleca się 
odizolowanie podłoża gruntowego od elementów konstrukcyjnych za pomocą warstwy chudego betonu o grubości
co najmniej 50mm, jeżeli otulina zbrojenia nie została odpowiednio zwiększona. Jeżeli podczas układania betonu 
lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura poniżej 0°C, należy zastosować środki 
ostrożności zabezpieczające beton przed uszkodzeniami związanymi z zamarzaniem. Analogicznie należy 
zachować się w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia – należy przedsięwziąć środki 
zapobiegające uszkodzeniom betonu. Powierzchnie złączy powinny być oczyszczone, wolne od wykwitów 
mleczka cementowego i odpowiednio zwilżone. Temperatura złączy podczas betonowania powinna być wyższa 
niż 0°C. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 

5.3.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Aby uniknąć rozsegregowania betonu należy zaplanować sposób jego układania. Plan powinien uwzględniać: 
- geometrię betonowanego elementu,
- sposób dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
- sposób formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
- usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposób wykańczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
- kolejność betonowania poszczególnych elementów konstrukcji.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna być wyższa niż 1,0m. Im mieszanka 
betonowa jest bardziej ciekła, tym wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinna być bardziej 
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekłej mieszanki nie powinna być wyższa niż 50cm. W przypadku 
większych wysokości mieszankę należy spuszczać przy pomocy rękawów, rur teleskopowych, rynien lub stosując
pomosty pośrednie. Elementy konstrukcyjne o długości nie przekraczającej 20m betonować należy na ogół w 
sposób ciągły, bez przerw roboczych. Ściany o wysokości do 3,0m można betonować w sposób ciągły, podając 
mieszankę betonową od góry, równomiernymi warstwami co 30-40cm, jednocześnie poddając je zagęszczaniu 
przez wibrowanie. Przerwa w układaniu mieszanki powinna wynosić 40÷120min, w zależności od temperatury 
otoczenia i konsystencji mieszanki. Podczas prowadzenia robót należy upewnić się, czy konstrukcja deskowania 
słupa jest w stanie przejść powstałe ciśnienie mieszanki betonowej przy założonej prędkości betonowania. 
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Betonowanie słupów wysokich, tj. o wysokości większej niż 5,0m wymaga stosowania wibratorów przyczepnych, 
elastycznych końcówek urządzeń do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejów zsypowych. 
Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatorów lub mieszanki samozagęszczalne. 
Betonowania belek i płyt połączonych monolitycznie ze słupami nie należy zaczynać wcześniej niż po 1÷2 
godzinach po zabetonowaniu słupów i ścian. W stropach płytowo-żebrowych zaleca się jednoczesne 
betonowanie belek i płyt stropowych. W przypadku podciągów o wysokości większej niż 80cm, mieszankę 
betonową układa się warstwami 30÷40cm, zagęszczając ją wibratorami wgłębnymi. 

5.3.5. Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- wibrowanie za pomoc wibratora wgłębnego lub powierzchniowego zaleca się stosować nieprzerwanie, po 
ułożeniu mieszanki, dopóki uwięzione powietrze nie zostanie usunięte,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola,
- należy unikać nadmiernej wibracji, prowadzącej do powstania słabej warstwy powierzchniowej lub do 
segregowania składników; im większa ciekłość mieszanki, tym prawdopodobieństwo segregacji jest większe,
- podczas betonowania i zagęszczania należy ochraniać beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,
- należy tak dobrać szybkość układania i zagęszczania mieszanki, aby unikać tworzenia się zimnych złączy oraz 
uniemożliwić nadmiernych osiadań lub przeciążeń deskowań i stemplowań. 

5.3.6. Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze powinno się umieszczać w miejscach niewielkiego wytężenia elementów dzielonych oraz 
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszą być zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach 
wykonawczych. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego 
elementu. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniałego szczotkami drucianymi 
luźnych okruchów betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.4.2. Warunki realizacji robót w obniżonych temperaturach
Zaleca się, aby w okresie pielęgnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadła poniżej 0°C dopóki 
powierzchnia betonu nie osiągnie wytrzymałości przy której odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. 
Prowadzenie robót w warunkach zimowych, a szczególnie robót betonowych, jest kłopotliwe z wielu względów 
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega 
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton 
dojrzewający w okresie obniżonej temperatury ma często inne, gorsze niż zamierzone właściwości. Prowadzenie 
robót betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzględnienia takich działań, które pozwolą, aby świeżo 
ułożony beton przed ewentualnym zamarznięciem uzyskał odpowiednią wytrzymałość. Wyróżnia się następujące 
metody prowadzenia robót w warunkach zimowych: 
- metoda podgrzewania składników – stosowanie mieszanek betonowych o wyższej temperaturze zapewnia 
szybsze rozpoczęcie wiązania betonu i wcześniejsze uzyskanie założonych wytrzymałości; wszelkie wymagania 
dotyczące sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodnić z producentem,
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- metoda modyfikacji składu mieszanek betonowych – polega na odpowiednim dobraniu składników mieszanki w 
celu zwiększenia wytrzymałości betonu:
a) użycie cementu portlandzkiego zwykłego, charakteryzującego się wysokim ciepłem hydratacji, 
b) stosowanie cementów portlandzkich o wysokiej wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia (CEM I 
42,5 R zamiast CEM I 42,5), 
c) stosowanie cementów wysokiej wytrzymałości (CEM I 52,5 zamiast CEM I 42,5),
d) stosowanie mieszanek o wskaźniku w/c mniejszym niż 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniających lub 
upłynniających,
e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu). 
- metoda zachowania ciepła – polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w 
wyniku hydratacji cementu oraz ciepła zakumulowanego w ewentualnie wcześniej podgrzanej mieszance,
- metoda tzw. cieplaków – zamknięcie przestrzeni, w której dojrzewa beton, za pomocą osłony, dmuchanego 
namiotu itp., tak aby całkowicie odizolować go od czynników zewnętrznych Wybrana metoda prowadzenia prac w
przypadku robót w temperaturze poniżej 0°C wymagają zatwierdzenia przez Inspektora budowy. 

5.4.3. Warunki realizacji robót w wysokich temperaturach
W przypadku robót prowadzonych w temperaturze wyższej niż 35°C, małą wilgotnością powietrza ≤40% oraz 
intensywnym promieniowaniem słonecznym należy przedsięwziąć specjalne metody, nie doprowadzające do 
uszkodzeń betonu. Wysoka temperatura przyspiesza wiązanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z
mieszanki. Następstwem tych zjawisk mogą być rysy i pęknięcia od skurczu plastycznego i od naprężeń 
rozciągających. Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzować się możliwie małym 
ciepłem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem – warunki te spełniają cementy o niskiej zawartości 
krzemianu trójwapniowego C2S oraz glinianu trójwapniowego C3Al i równocześnie o małym stopniu 
rozdrobnienia. Wskazane jest używanie domieszek do betonu o charakterze upłynniającym i opóźniającym 
wiązanie – wskazane jest używanie superplastyfikatorów nowej generacji, z grupy polikarboksylanów i polieterów.

5.5. Pielęgnacja betonu

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Metody pielęgnacji betonu w warunkach naturalnych powinny zapewniać niskie tempo odparowania wody z 
powierzchni betonu lub utrzymywać powierzchnię cały czas w stanie wilgotnym. Wyróżniamy dwie podstawowe 
metody pielęgnacji betonu. Pierwsza z nich to metoda oparta na doprowadzeniu wody do elementu – metoda 
mokra. Druga polega na zapobieganiu ubytkowi wody z powierzchni betonu bez wyprowadzenia „wody 
zewnętrznej” – metoda zachowania wilgoci własnej. 
Wysoce wskazane jest, aby woda użyta do pielęgnacji betonu była taką samą wodą, jak ta, której użyto jako wody
zarobowej. Woda ta powinna spełniać warunki określone w normie PN-EN 1008:2004. Temperatura wody nie 
powinna znacząco odbiegać od temperatury betonu. Maksymalna różnica temperatur nie powinna być wyższa niż
11°. Betony narażone na działanie czynników zewnętrznych wg klas X0 i XC1(PN-EN 206-1:2003) pielęgnować 
należy minimalnie 12 godzin, przy założeniu, że wiązanie betonu trwa nie dłużej niż 5 godzin. Beton o innych 
klasach ekspozycji niż X0 oraz XC1 należy pielęgnować do osiągnięcia przez beton co najmniej 50% wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a 
także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.5.2. Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5.3. Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki 
deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, 
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są 
dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5cm a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu po 
rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
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wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

6.1.1. Kontrola deskowania
Zalecana kontrola deskowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie: 
- geometrii deskowania,
- stateczności deskowania,
- poprawności usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (odpady budowlane, czynniki wynikające z panujących 
warunków atmosferycznych),
- jakości obróbki powierzchni złączy konstrukcyjnych,
- usunięcia wody z dna deskowania.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu lub ściany od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany na całej wysokości - 10,0 mm.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych: 
a) Tolerancje dla fundamentów: 
- usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm,
- wymiary w planie - ±30mm,
- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm,
- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm,
- różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm. 
b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów żelbetowych wynoszą: 
- długość przęsła ±2cm,
- oś podłużna w planie ±3 cm,
- wymiary przekrojów elementów ±1 cm,
- grubość płyty stropów ±0,5cm,
- rzędne wysokościowe ±1 cm. 
c) Tolerancje dla podpór:
- pochylenie ścian 0,5% wysokości,
- wymiary w planie ± 1 cm,
- rzędne wierzchu podpory ±1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 
jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.4. Badania mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszą ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Należy 
opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejszą ST 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: - 1 próbka na 100 zarobów, - 1
próbka na 50 m3 betonu, - 3 próbki na dobę, - 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie
z normą PN-EN 206:2014-04. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki
tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych 
i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN
206:2014-04. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 
przyspieszonej wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać 
należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza się 
badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych 
normą PN-EN 206:2014-04, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu, - badanie mieszanki betonowej, - 
badanie betonu. 

Norma wymaga, aby próbki betonu do badań miały kształt sześcianu lub prostopadłościanu. Wymiary i tolerancje 
musza być zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jeżeli tolerancje są przekroczone, próbki należy 
odrzucić, badać z zachowaniem specjalnej procedury podanej w załączniku do normy lub dostosować. 
Dostosowanie polega na wyrównaniu powierzchni przez szlifowanie lub nałożenie warstwy wyrównującej z 
zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo nakładki piaskowej, co podano w 
Załączniku A do normy. Załącznik B określa sposób wykonywania pomiarów geometrycznych próbek. Formy do 
badań próbek muszą być wodoszczelne i nienasiąkliwe. Szczeliny mogą być uszczelniane odpowiednim 
materiałem. Powinny być wykonane ze stali lub żeliwa jako materiału odniesienia. Jeżeli stosowane są inne 
materiały, muszą być należy udowodnić w długotrwałych próbach ich porównywalność do form ze stali lub żeliwa.

6.2. Tolerancje robót

6.2.1. Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementów 
powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z 
osiami ścian. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 6.2.2. System odniesienia Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić 
punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211. Punkty 
pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6.2.3. Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
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być większe niż: 
- ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
- ±10 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 
powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy L < 30 m,
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
- ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500m.
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinny być większe niż: 
- ± h/300 przy klasie tolerancji N1,
- ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 
niż: 
- ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
- ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości ∑h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
- ∑h1/300√n przy klasie tolerancji N1,
- ∑h1/400√n przy klasie tolerancji N2. 

6.2.5. Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
- ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
- ±15 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż: 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,
- ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
- ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m. 

6.2.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
- ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
- ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 6.2.7.
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Powierzchnie i krawędzie Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
- 7 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
- 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
- 5 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż: 
- 6 mm przy klasie tolerancji N1,
- 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy które wykazują odstępstwa
od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową betonowania jest m3. Wielkości obmiarowe powierzchni do impregnowania określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, 
roboty nie powinny być odebrane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena 1 m3 elementu obejmuje: 
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie elementu,
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
- pielęgnację betonu,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne --
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
 PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 1: Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 4: Oznaczanie ilości cieczy 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
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PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 5: Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 6: Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 8: Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 10: Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby 
odbicia. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. PN-B-03163-1 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Zygmunt Orłowski, Podstawy technologii betonowego 
budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 
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B - 01.02.05
PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły 
podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią 
zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-0 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne. 
45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe. 
45262310-7 Zbrojenie. 

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

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. 
Stal zbrojeniowa – wyrób stalowy o kołowym lub zbliżonym do kołowego przekroju poprzecznym, przeznaczonym
do zbrojenia betonu. 
Stal zbrojeniowa żebrowana – stal do zbrojenia betonu posiadająca co najmniej dwa rzędy żeber poprzecznych, 
rozmieszczonych jednolicie na całej długości 
Stal zbrojeniowa gładka – stal do zbrojenia betonu o gładkiej powierzchni Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o 
przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
Gatunek stali zbrojeniowej – gatunek stali definiowany przez charakterystyczną granicę plastyczności oraz 
wymagania ciągliwości stali. 

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia konstrukcji,
- montażem,
- kontrolą jakości robot i materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. Prace przygotowawcze do układania zbrojenia powinny odbywać się w ściśle 
wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1. Stal oraz pręty zbrojeniowe
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby zgodne z Normami Polskimi 
lub aprobatami technicznymi. Pręty, kręgi i wyroby odwinięte z kręgu powinny być oznaczone informacjami 
dotyczącymi: postaci wyrobu, numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i 
gatunki stali zbrojeniowej stosować wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Własności mechaniczne
i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007. W 
celu skrócenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakości produkowanych elementów, redukcji 
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odpadów i zwiększenia bezpieczeństwa pracy zaleca się przeniesienie produkcji elementów zbrojenia do stałych 
zakładów wytwórczych. Niniejsza inwestycja wymaga użycia prętów żebrowanych klasy A-IIIN oraz stali gładkiej 
A-I. 

2.2.2. Wady powierzchniowe
Pręty używane do zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych i pyłowych zabrudzeń powierzchni, 
pęknięć, pęcherzy, naderwań i rozwarstwień. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości 
jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm 
dla prętów o większych średnicach.
Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i zardzewiałych powierzchniowo. Czyszczenie 
prętów powinno odbywać się za pomocą metod nie powodujących zmian we właściwościach technicznych stali i 
gabarytów użebrowania. Z tego faktu zaleca się czyszczenie prętów następującymi metodami: ręcznie, 
mechanicznie, przy użyciu elektronarzędzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi. 

2.2.3. Odbiór stali na budowie
Pręty zbrojeniowe należy dostarczyć na budowę w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach. Pręty proste 
powinny mieć długość: 
- 10-12m jeżeli w zamówieniu nie przedstawiono innej wymaganej długości, określoną w zamówieniu z 
dopuszczalną odchyłką ±100m.
- pręty dłuższe niż 12m mogą być dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwórcą.
W każdej zamówionej partii dopuszcza się 6% masy prętów o długości mniejszej od zamawianych. Odbiór stali na
budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka 
stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych 
dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta.
Pręty dostarczone na budowę w postaci kręgów oraz szpul należy wyprostować przed rozpoczęciem zbrojenia. 

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Ich rozstaw nie powinien być większy niż 1,5m dla prętów o średnicy mniejszej niż 12mm 
oraz 2m dla prętów o średnicy większej niż 12mm. Składowanie innych materiałów wykorzystywanych do 
zbrojenia powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. 

2.2.5. Badanie stali na budowie
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
W przypadku stosowania prętów prostowanych przez przeciąganie, niezbędne jest przeprowadzenie badań 
kontrolnych właściwości stali po wyprostowaniu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych 
podejmuje Inżynier. 

2.2.6. Kształtowniki stalowe
Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno 
stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z 
łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak 
przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z 
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

2.2.7. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-M-69430:1991. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to 
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i 
dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
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- zaświadczenie jakości,
- spełniać wymagania norm przedmiotowych,
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 

2.2.8. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania
Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia końców prętów i 
inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny być dopuszczone do stosowania. Wkładki tymczasowe, 
mające za zadanie podtrzymać deskowanie, pręty, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania, 
powinny: 
- być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, aby mogły zachować kształt podczas betonowania,
- ułatwiać zamocowanie w sposób uniemożliwiający zmianę położenia podczas ich układania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak: 
- Zawierać składników, które mogą wpływać negatywnie na beton lub na zbrojenie,
- wprowadzać nieprzewidzianych oddziaływań na konstrukcję,
- pogarszać cech funkcjonalnych i trwałości konstrukcji,
- powodować zarysowań i uszkodzeń powierzchni,
- utrudniać układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej
Prostowanie stali zbrojeniowej można wykonywać ręcznie (pręty o niewielkich średnicach) lub też mechanicznie. 
Prostowanie mechaniczne odbywać się powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prościarek. 

3.3. Cięcie stali zbrojeniowej
Cięcia stali można dokonywać ręcznie (przy małej ilości stali) lub mechanicznie. Najczęściej używane urządzenia 
to: 
- nożyce ręczne,
- nożyce mechaniczne,
- nożyce o napędzie hydraulicznym.

3.4. Gięcie stali zbrojeniowej
Gięcia stali można dokonywać ręcznie (małe budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczęściej 
używane urządzenia to: 
- giętarka ręczna,
- giętarka mechaniczna,
- nożyce o napędzie hydraulicznym. 

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport materiałów
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na placu budowy zbrojenie 
może być transportowanie ręcznie lub za pomocą żurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu czterech 
zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla prętów o długościach mniejszych niż 6m dopuszcza się podnoszenie 
pionowe żurawiem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 

5.2. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-
EN 1992-1-1:2008. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1- 1:2008. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, 
montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.4. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Stal zabłoconą i pokrytą łuszczącą się rdzą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie prętów
Prostowanie powinno być dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urządzenie ograniczające 
naprężenia lokalne lub gdy została zaaprobowana procedura prostowania. Podczas prostowania powinny być 
przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania. W wyniku tych 
zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 

5.6. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.7. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN 
1994-2:2010. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 12mm. Pręty o średnicy d > 
12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Podczas zginania prętów należy pamiętać o 
minimalnych promieniach gięcia prętów. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 

5.8. Montaż zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogólne
Układanie prętów rozpocząć należy po ułożeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie należy umieścić w deskowaniu 
w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe otulenie prętów przez mieszankę betonową. Zbrojenie należy wykonać 
w sposób trwały, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji zbrojenia w takcie montażu. Elementy takie jak: grubość
otuliny, długość zakotwień, rozstaw prętów, lokalizacja odgięć i zagięć prętów muszą bezwzględnie zostać 
wykonane zgodnie z projektem wykonawczym obiektu. Nie dopuszcza się żadnych odstępstw od wyżej 
wymienionych elementów Należy pamiętać, iż elementy zbrojenia ułożonego wcześniej nie mogą kolidować z 
dalszym montażem zbrojenia. Do montażu prętów należy stosować drut wiązałkowy, dopuszcza się również 
łączenia prętów za pomocą spawania punktowego – pod warunkiem, że w projekcie wykonawczym nie zakazano 
stosowania tej metody. W celu zastosowania wymaganej otuliny należy stosować podkładki dystansowe. 
Rozstaw podkładek, należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. W konstrukcji można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
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- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.8.2. Montowanie zbrojenia
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny 
być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Pręty zbrojenia należy łączyć w 
sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunków: 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych,
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie,
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. Należy tak 
zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w szczególności w 
komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów składowych. Wykonawca 
odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
robót. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie 
elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Wykonawcy przypada oczyszczanie ze 
zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich czynności 
montażowych, które udokumentują w szczególności: 
- wytrzymałość punktów podnośnikowych,
- stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów,
jeżeli okaże się to konieczne),
- strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. Wykonawca winien posiadać wszelkie 
pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do 
manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w 
pobliżu. 5.8.3. Połączenia spawane Połączenia prętów znajdować się powinny w miejscach dla których nośność 
pręta nie jest całkowicie wykorzystana, dlatego też połączenia prętów należy wykonywać zgodnie z projektem 
wykonawczym budynku. W przypadku czołowego spawania prętów zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008 
zaleca się elektryczne zgrzewanie iskrowe. 

Dopuszcza się spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunków stali, jednak ograniczeniu podlega średnica 
zbrojenia zgodnie z tabelą 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe. Grubość spoiny 
pachwinowej, o ile nie została określona w innym opracowaniu, zgodnie z normą PN-EN 1992-1- 1:2008 zaleca 
się przyjmować nie mniejszą niż 0,3Φ.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz średnice prętów łączonych przez spawanie łukiem 
elektrycznym 

Klasa stali  / Średnica pręta [mm] 
A-0 / 6,0 ÷ 40 
St3S  / 5,5 ÷ 40 
St3SX / 5,5 ÷ 12 
St3SY / 5,5 ÷ 20 
18G2 / 6,0 ÷ 32 
A-III  / 6,0 ÷ 32 
A-IIIN  / 6,0 ÷ 40 

W przypadku połączenia nakładkowego, elementem łączącym może być płaskownik, jak również pręt 
zbrojeniowy. Zakres stosowania połączeń zakładkowych podano w tablicy 5.2. 
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Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz średnice prętów łączonych przez spawanie łukiem 
elektrycznym 

Klasa, gatunek stali  / Średnica pręta [mm] 
A-0, St0S-b / 6,0 ÷ 40 
A-I, St3S-b  / 5,5 ÷ 40 
A-I, St3SX-b  / 5,5 ÷ 12 
A-I, St3SY-b  / 5,5 ÷ 20 
A-I, M8G2-b  / 6,0 ÷ 32 
A-II, 20G2Y-b  / 6,0 ÷ 28 
A-III, RB400W  / 6,0 ÷ 32 
A-IIIN, 20G2VY-b  / 6,0 ÷ 20 
A-IIIN, RB500W  / 6,0 ÷ 40

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: 
- 5% – dla spoin czołowych
- 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin,
- przetopienie grani,
- wymaganą technologię spawania, może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,
- pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie.
W przypadku trudności w wykonaniu połączeń spawanych dopuszcza się stosowanie połączeń mechanicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
Nie dopuszcza się większego odchylenia niż 0,5mm na 1m długości od linii prostej. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych  
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, - inne pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

8.2.2. Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2.3. Wymagania przy odbiorze
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: - zgodności 
wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, - zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, - rozstawu strzemion, - prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień 
prętów, - zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w 
którym powinny zostać podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, 
informacje o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jeśli 
takowe występują do dokumentacji należy dołączyć odpisy lub wykazy dokumentów zezwalających na 
wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieścisłości z wymaganiami 
należy podjąć działania mające na celu sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych i spełnienia funkcji 
obiektu zgodnej z projektem. Należy też niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do gazów 
technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne 
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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B - 01.02.08
ROBOTY MUROWE - PUSTAKI CERAMICZNE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami murowymi przy użyciu pustaków ceramicznych które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału 
przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części 
parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 
110/75 oraz 149/4” 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
45262500-6 Roboty murarskie. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

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. 
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścian 
murowanych przy użyciu pustaków ceramicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca
jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo 
zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia 
brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w 
każdym szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli
podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii 
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje 
dostarczone informacje z własna wiedza i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę 
zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest 
oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Roboty murowe należy wykonywać z materiałów o parametrach równoważnych do tych które zostały wymienione 
w dokumentacji projektowej. Pustaki ceramiczne: W zakresie niniejszej inwestycji projektuje się użycie pustaków 
w celu wymurowania: Ścian z pustaków ceramicznych gr. 25cm. Ściany wewnętrzne nośne i działowe wykonane 
będą jako murowane z pustaków ceramicznych poryzowanych (U=1,03W/m²K ), gr. 25 i 12 cm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Prawidłowe wprowadzenie robót murarskich
wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz 
płaszczyzn zaleca się stosować: 
- pion murarski,
- łatę murarską,
- poziomnicę uniwersalną,
- łatę kierunkową,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania 
kierunku,
- sznur murarski,
- kątownik murarski,
- wykrój.
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować: 
- kastrę na zaprawę,
- zafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować: 
- młotek murarski,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- puckę murarską,
- drąg murarski,
- szlifierkę kątową.
Do murowania zaleca się stosować: 
- kielnię murarską,
- czerpak,
- łopatę do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport elementów murowych
Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z pustaków ceramicznych należy transportować i składować 
w sposób zapewniający niewystąpienie uszkodzeń mechanicznych oraz powstania zawilgoceń. Załadunek i 
wyładunek elementów murowych pakowanych przez producenta w jednostki ładunkowe należy prowadzić 
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie 
opakowań. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed 
przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe sprawdzając zgodność 
ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na których mają być wzniesione ściany. Roboty 
murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki 
murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to: - mury należy 
wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów murowych i grubości spoin, - 
elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco, - mury należy wnosić możliwie 
równomiernie na całym obszarze budowy, - elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, - stosowanie 
elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, - liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie 
powinna przekraczać: o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, o w murach konstrukcyjnych zbrojonych
– 15%, o w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. Przed przystąpieniem do 
wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury należy 
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wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 
m. dla murów z pustaków. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Każda ściana 
powinna być wykonana z pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną należy zawsze 
wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej
0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach 
zimowych, określonych w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

5.3. Wykonanie robót 
Do wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by zaprawa miała 
odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gęstą trudno będzie 
rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolację przeciwwilgociową.
Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, aby uniknąć spotęgowania 
odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora. 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu
wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do 
tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość.  Przystępując do prac 
murarskich zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej 
równomiernie na całej szerokości muru. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu 
zaprawy można przystąpić do murowania. Po ułożeniu pustaków sprawdza się poziom warstwy i lekko dobija 
pustaki gumowym młotkiem. Kontrolę pionowego wykonania muru powinno się przeprowadzać przy użyciu 
poziomicy, po ułożeniu każdej kolejnej warstwy pustaków. Budowanie nie wymaga wykonywania pionowej spoiny 
pomiędzy pustakami - należy wypełnić zaprawą kieszeń pustaków. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. 
Zaprawy używa się więc tylko do łączenia kolejnych warstw pustaków, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie 
równomiernie, na całą górną powierzchnię już ułożonej warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po 
wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu 
wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne uważa się rozkładanie 
zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest 
dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej 
szerokości spoiny. Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza 
nośność muru nawet o ponad 50%. Zaprawę należy układać na całej szerokości muru. Pustaki kolejno 
wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust lub układa obok siebie. W przypadku pustaków
na pióro i wpust, aby uniknąć zrolowania się zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już 
ustawionych elementów i dopiero potem dociskać do zaprawy.  Pustaki układa się w kolejnych warstwach w 
sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w 
żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest 
wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie 
wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany o niemodularnej długości 
(tj. różnej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci pustaków docinanych,
które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 10 cm przewiązanie. Przewiązanie 
elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 4 cm. Przewiązania takie nie powinny 
pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w 
środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. Ewentualne ubytki pustaków w ścianach jednowarstwowych 
należy przed tynkowaniem uzupełnić ciepłochronną zaprawą murarską lub termoizolacyjną zaprawą tynkarską 
zalecaną przez producenta pustaków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 części „Wymagania ogólne” niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i ST. W czasie 
wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do badań takich zalicza się: - badania zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, - badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, - ocenę prawidłowości 
robót poprzedzających roboty murowe, - badania jakości wykonania robót murowych.

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiaru jest wykonanie m2 ściany. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. W
wyniku odbioru należy sporządzić: 
- częściowy protokół odbioru robót,
- protokół odbioru robót zanikających,
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- wpis do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. Opłatę pobiera się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
wykonanie niezbędnych czynności murowych, zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, 
ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy oraz wszelkie inne prace niezbędne do
wykonania robót wymienionych w niniejszej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania 
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 
PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki
i wsporniki. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celów budowlanych 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 
wspornych. 
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 
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B - 02.02.16
STOLARKA I ŚLUSARKA

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału 
przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części 
parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 
110/75 oraz 149/4” 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

93000000-8 Różne usługi 
93900000-7 Różne usługi niesklasyfikowane. 
93950000-2 Usługi ślusarskie. 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa 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. 
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości. 
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
stolarki i ślusarki drzwiowej. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm,
dokumentacji projektowej i posiadające niezbędne aprobaty techniczne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne 
stosowne dokumenty objęte prawem. Elementy ślusarskie dostarczone na budowę, jako wyrób wykonane wg 
wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. Zaleca się stosowanie 
rozwiązań preferowanych przez producentów. Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa, w kolorze zgodnie z 
Dokumentacja Projektową. Drzwi wewnętrzne drewniane lub MDF z przeszkleniami, w kolorze zgodnie z 
Dokumentacja Projektową. Drzwi ppoż – aluminiowe, w kolorze zgodnie z Dokumentacja Projektową.

3. SPRZĘT

Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

4.2. Transport materiałów
Drzwi powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być opakowane 
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją montażu i 
wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. 
Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy 
drzwi powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane z oznakowania oraz: 
- numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub 
dymoszczelnych,
- znak budowlany.
Do dostarczanego odbiorcy zestawu wyrobów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 
następujące dane: 
- nazwę i adres producenta,
- oznaczenie (nazwę systemu),
- numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2777/2013),
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- znak budowlany.
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 
Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji 
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe 
podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych niniejszą ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt.5 niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 
oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie 
obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować odpowiednią 
szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm). 

5.3. Przygotowanie podłoża
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

5.4. Montaż stolarki drzwiowej
Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta. W sprawdzone i 
przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny 
być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

5.5. Montaż ślusarki Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, 
osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione 
bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe 
powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
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Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania 
wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze 
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem 
miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z 
wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia 
montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. Długości 
śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na 
podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 
zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych 
części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku stosować należy złączy 
rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 
odpowiednich zasad:
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
- kotwę posmarować klejem,
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 
wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować 
zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

6.2. Kontrola jakości wyrobów
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W celu 
oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów,
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć,
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami 
obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
- [szt] – montowanych ościeżnic,
- [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8. Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają: 
- jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,
- poprawność wykonania montażu.
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
- dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST i dokumentacją projektową. 
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8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- jakość wykonania,
- odchyłki wymiarów,
- prawidłowość działania,
- prostokątność skrzydeł,
- płaskość skrzydeł,
- izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej,
- odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową łącznie z 
dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań).
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
- dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres prac 
określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie je 
wykonać. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 w części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] ościeżnic obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- montaż ościeżnic,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki: 
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- montaż stolarki i ślusarki,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. P
N-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia. 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia. 
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B - 02.04.01
TYNKI I OKŁADZINY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków oraz okładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w 
Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) 
ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4” 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45410000-4 Tynkowanie 

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 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. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i 
twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a 
także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i 
sufitów. 

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków i okładzin ścian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej 
inwestycji. Wykończenie ścian murowanych – tynk cementowo-wapienny zatarty gładzią cementową lub emulsja 
na gruncie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych,
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 
poszczególnych składników zaprawy wg wymagań PN-90/B-14501. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z
wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
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cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Tynk mineralny 
Tynk służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych 
tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo - włóknowych itp. Zaleca się 
stosowanie tynku mineralnego jako wyprawy elewacyjnej w systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
metodą lekką-mokrą, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. Tynk 
mineralny zalecamy również do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów), z zastosowaniem płyt wełny 
mineralnej lamelowej. Tynk wytwarzany jest w wersji białej oraz w wersji przeznaczonej do malowania farbami 
elewacyjnymi. 

Szpachla mineralna 
Szpachla mineralna służy do wyrównywania i wygładzania nierówności powierzchni mineralnych, likwidowania rys
i drobnych pęknięć, osadzania siatki z tworzywa sztucznego oraz przyklejania lekkich styropianowych i 
mineralnych detali architektonicznych do podłoży mineralnych, stabilnych, o obniżonej chłonności i odpowiednio 
przygotowanych. Może być stosowany do wewnątrz oraz na zewnątrz. 

Siatka z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego służy do zatapiania w zaprawy zbrojące, do stosowania we wszystkich systemach 
ociepleń ścian zewnętrznych. Na fasady oraz cokoły narażone na większe obciążenia zaleca się stosowanie 
siatki w dwu warstwach lub użycie siatki o gęstości 330 g/m2. 

Cementowa zaprawa wyrównująca 
Zaprawa wyrównująca służy do wyrównywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków oraz do uzupełniania ubytków i miejscowych nierówności podłoża i wyrównywania podkładów 
podłogowych. Może być stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podłoży przed układaniem 
płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiałów okładzinowych. 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 3.2. 
Sprzęt do wykonywania robót Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu 
budowlanego. 

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały i elementy mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Liczba środków transportu ma 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować
się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny 
poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego 
wyciągu budowlanego. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

5.2. Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie 
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podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac 
budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać 
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 

Tynk mineralny 
Tynk być stosowany na równe, zwarte, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich
jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża: 
- beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), zagruntowane 
preparatem gruntującym,
- warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, zagruntowane preparatem gruntującym (wiek powyżej 2 dni),
- podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane preparatem gruntującym,
- płyty gipsowo - kartonowe, gipsowo - włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń 
producentów płyt, zagruntowane preparatem gruntującym,
- mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża (tylko wewnątrz budynków), zagruntowane 
preparatem gruntującym. 

Tynk cementowo-wapienny 
Tynk może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy 
to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie 
wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. 
Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się 
zagruntować i odczekać do wyschnięcia ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej warstwy tynku należy 
uzupełnić głębokie ubytki. Przed rozpoczęciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie 
wszystkich narożników przy użyciu nierdzewnych profili.

Cementowa zaprawa wyrównująca 
Podłoże, na które będzie nanoszona zaprawa wyrównująca musi być odpowiednio przygotowane, mocne, nośne, 
bez pęknięć, czyste i wolne od oleju, tłuszczu, kurzu oraz farb i pozostałości klejów. Zaprawę można nanosić na 
wilgotne powierzchnie, ale należy pamiętać że na powierzchniach o zmniejszonej chłonności wydłuży się 
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chłonne podłoże (cegła, gazobeton itp.) należy przed aplikacją zwilżyć 
wodą (szczególnie przed aplikacją warstw o małej grubości), w taki sposób aby po jej wchłonięciu pozostało ono 
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna być stosowana bezpośrednio na podłoża zawierające gips, należy je 
zawsze zagruntować. Podłoża takie powinny cechować się przy tym jednorodnością i odpowiednią nośnością. 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk

Ogólne sprawdzenie podłoża 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
- próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
- próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
- chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
- próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 
Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z betonu lekkiego musi 
być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do
stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w 
grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 
lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia 
należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli 
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania 
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie 
chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. 
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Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

5.4. Ogólne założenia dotyczące tynkowania
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa
od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w 
momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby 
odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogólne 
reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w 
szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie 
wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje 
niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. 
Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te
przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie 
mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być 
zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny 
(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania 
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega 
osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą „mokre na mokre".
Przestrzegać wskazówek producenta. 

5.5. Tynk mineralny
Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem gruntującym. Całą zawartość opakowania 
wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą 
trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy 
nadać mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie 
skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. 
Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, np: Wagner PC 15, wielkość dyszy Ø 6 mm. Wszelkie 
dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 

5.6. Siatka z włókna szklanego
Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej o wielkości 
zębów 10-12mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed rozprowadzeniem zaprawy 
dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą szpachlową. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę
z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko. Prawidłowo zatopiona 
siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Należy przy tym 
zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami. W przypadku narożników otworów w elewacji (np. okien) należy zatopić ukośnie 
dodatkowe kawałki siatki o wymiarach około 20x40cm. W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew 
rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki. 

5.7. Cementowa zaprawa wyrównująca
Zaprawę należy wymieszać z czystą, zimną wodą, aż do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do 
mieszania wskazane jest użycie mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. Przygotowaną w ten sposób 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Aby zapewnić odpowiednie przyleganie zaprawy do podłoża, 
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należy je wstępnie przeszpachlować, a następnie od razu nanieść warstwę właściwą, w celu uzyskania 
odpowiedniej grubości warstwę wyrównania (max. 50mm). Zaprawę można nanosić maszyną tynkarską, przez 
narzucanie kielnią murarską lub szpachlowanie gładką stalową pacą, mocno naciskając w celu zapewnienia 
odpowiedniej przyczepności do podłoża. Nie przerabiać zaprawy wyrównującej w temperaturach poniżej +5°C. W
normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotność powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o 
grubości 1 cm) można przystąpić do układania płytek ceramicznych. Należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże 
było wystarczająco suche przed rozpoczęciem montażu okładzin wrażliwych na wilgoć. Podany czas może ulec 
skróceniu lub wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Przy silnych upałach, suchym 
wietrze lub bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, należy chronić naniesioną warstwę zaprawy przed zbyt
szybkim wysychaniem. W tym celu w zależności od panujących warunków należy zwilżać jej powierzchnię przy 
użyciu wody i/lub przykryć folią. Świeżo wykonaną warstwę wyrównującą należy chronić przed deszczem i 
mrozem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych 
do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i 
zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2]. Powierzchnię tynków oblicza się jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 
m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Wymagania przy odbiorze
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.).
Niedopuszczalne są: 
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- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, 
pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku i innych okładzin obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- wykonanie okładzin,
- wykonanie tynków,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydane ITB – 2003r. 

47



B - 02.04.02
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną 
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - 
utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na 
wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, 
działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 
45442100-8 Roboty malarskie. 

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 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. 
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na 
której ma być wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inżyniera. Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma 
budowlana i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i 
szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się 
zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym 
Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te 
okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator 
przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna 
wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć 
wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on 
uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu 
parametrów opisanych w przedmiarze. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzględnie należy chronić farby przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem!

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Należy użyć materiałów zgodnych z dokumentacją projektową do malowania ścian i sufitów. 

Woda 
(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: – wodę – do farb emulsyjnych, – inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 
cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. ciany wewnętrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w 
kolorze zgodnym z projektem wnętrz. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 Wydajność – 6–10 m2/dm3. Środki gruntujące. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: – powierzchni 
betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, – na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej, – mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robot należy stosować: 
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport materiałów
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy 
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić 
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : - w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC, - w temperaturze powyżej 
25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo
nasłonecznionych). 

5.3. Przygotowanie podłoża
Nowe podłoża: Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub 
niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia 
następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Płyty gipsowo-kartonowe: 
Przeszlifować miejsca szpachlowań. Powierzchnię płyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca 
szpachlowań zagruntować powłoką. W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny należy zastosować 
dodatkowo powłokę izolującą. Według informacji producentów płyt gipsowo-kartonowych, na płytach 
wystawionych na długotrwały wpływ światła mogą występować przebarwienia, mające wpływ na odcień powłoki 
malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwień, przed przystąpieniem do aplikacji farby, należy nanieść materiał na
kilka próbnych powierzchni (uwzględniając miejsca styku płyt). Na zarysowanych podłożach zalecane jest 
wykonanie całopowierzchniowego tapetowania przy użyciu flizu malarskiego lub flizu malarskiego 
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pigmentowanego. Rozwiązanie takie umożliwia uniknięcie powstawania rys w trakcie dalszego użytkowania. 

5.4. Przygotowanie materiałów
Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy 
ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły 
dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości 
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. 

5.5. Wykonanie robót
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt 5.3. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub 
natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w 
kartach technicznych producentów). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do 
wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną . 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej. 

8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.3. Wymagania przy odbiorze
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
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farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania.
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.: 
- wykonanie w/w czynności
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,
- uporządkowania placu budowy
- wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity 
– Klasyfikacja. 
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B - 02.04.03
PŁYTKI CERAMICZNE I GRESOWE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i gresowych, które zostaną wykonane w 
ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie 
oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej 
części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 
110/4, 110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45431000-7 Kładzenie płytek. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

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. 
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wykładzin podłogowych i okładzin ściennych za pośrednictwem płytek i kafli ceramicznych oraz gresowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inżyniera. Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą 
budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i 
szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się 
zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym 
Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te 
okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator 
przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną 
wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć 
wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on 
uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu 
parametrów opisanych w przedmiarze. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej części 
„Wymagania ogólne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót:
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych: 
- Płytki ceramiczne: kolor zgodnie z Dokumentacją Projektową, kafle o ciężarze nie większym niż 30kg/m2.
- Klej i fuga właściwa do zastosowania dla płytek ceramicznych (zaleca się stosować fugę wypełnioną elastyczną 
spoiną), w warstwę elastycznego kleju należy wtopić siatkę z włókna szklanego.
- Impregnaty do pielęgnacji powłok pod płytki. Impregnaty bezbarwne i nie połyskliwe. We wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej miejscach ułożyć płytki ceramiczne do wysokości minimum 2,30 m.
Wykonanie posadzek z gresu: - Płytki gresowe: kolor zgodnie z Dokumentacją Projektową, mrozoodporne, 
nienasiąkliwe i odporne na ścieranie, antypośligowe. 
- Elastyczny klej o podwyższonej przyczepności, mrozoodporny, zapewniający przyklejenie płytki do podłoża całą 
jej powierzchnią.
- Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o wysokiej odporność na ścieranie i zmniejszonej absorpcji 
wody, będąca zaprawą elastyczną i szybkowiążącą, odporna na grzyby i pleśń. Na styku kafli ze ścianami 
wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione sylikonem lub trwale elastyczną zaprawą uszczelniającą. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 3 specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice,
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące realizacji transportu materiałów i elementów podano w części „Wymagania ogólne”
pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 
producenta. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie
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”. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 
Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki glazurowane, w opakowaniach, można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

4.3. Transport materiałów
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5cm. 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 klasy 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania ścian i podłóg płytkami ceramicznymi należy zakończyć: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem (w przypadku kładzenia glazury),
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych,
- instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura 
nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby. 

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub posadzki 
betonowe, otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, 
wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi 
powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe 
uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podłoży pod 
wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków oraz pozbawiona 
zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego 
badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, 
na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę 
cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5÷7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać 
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niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład 
powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi 
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2.1. Wykonanie podkładu gruntującego
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. W 
pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany na 
wysokość co najmniej 15 cm. 

5.2.2. Okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć 
na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z 
instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. 
Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu 
elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, 
aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 
zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy 
klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić 
spoiny zaprawą do fugowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary),
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku,
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m (nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2mm na całej długości 
łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm,
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków,
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie powinny być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty),
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 
długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki),
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
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producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową jest metr kwadratowy (m2). Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych 
rzeczywiście oblicowanych ścian.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji technicznej. Roboty uznaje
się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

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

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować 
sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- przyczepności do podłoża,
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.,
- szerokości i prostoliniowości spoin.
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 części „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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B - 02.04.04
OKŁADZINY SYSTEMOWE ŚCIAN I SUFITÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszonych oraz okładzin wewnętrznych ścian z płyt gipsowo - kartonowych, które zostaną wykonane w 
ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie 
oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej 
części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 
110/4, 110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 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. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
okładzin z płyt gipsowo - kartonowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, 
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsce dla 
przewodów instalacyjnych, 
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i 
przenosi obciążenia, 
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze, 
kołki rozporowe - łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju 
podłoża, do którego będą stosowane, 
masa szpachlowa - konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz do końcowego szpachlowania, 
siatka spoinowa - samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między 
płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo-
kartonowych. We wskazanych w dokumentacji projektowej pomieszczeniach należy wykonać stropy podwieszone
w systemie GK na stalowym ruszcie systemowym. W pomieszczeniach „mokrych” GKI (płyta wodoodporna). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 

2.2. Systemowe sufity podwieszane oraz okładziny ścian
Do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim należy zgromadzić odpowiednią ilość 
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materiałów tj: 
- płyty gipsowo-kartonowe,
- płyty z włókien mineralnych,
- profile stalowe zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej,
- kołki i wkręty do mocowania. 

2.3. Płyty gipsowo – kartonowe (płyty gk)
Płyty gipsowo-kartonowe to materiał okładzinowy. Służą do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów 
okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej 
izolacyjności akustycznej. Powierzchnia płyt jest gładka i równa, przez co stanowi dobry podkład pod wszelkie 
materiały wykończeniowe. Obróbka oraz montaż płyt gk jest prosty i nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani 
wstępnego przygotowania podłoża. Wszystkie płyty gk należą do grupy niepalnych materiałów budowlanych. 
Najczęściej produkowane są płyty o grubości: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokości:
1200 lub 600 mm i długości: 2000 do 4000 mm. Płyty docina się do pożądanego wymiaru za pomocą specjalnych
noży. Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub 
przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych.
Wśród płyt gk wyróżniamy następujące główne rodzaje: 
- płyty gipsowo-kartonowe zwykłe (GKB; typ A)
- koloru szarego: stosowane w pomieszczeniach, w których wilgoć nie przekracza 70%;
- płyty gipsowo-kartonowe impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć (GKBI; typ H2)
- koloru zielonego lub o zielonych oznaczeniach: przeznaczenie do pomieszczeń, w których wilgotność sięga 
nawet 85% jednak nie przez dłuższy czas niż 10h;
- płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne (GKF; typ F)
- czerwone lub z czerwonymi oznaczeniami: płyty tego typu mają wbudowane w rdzeń siatki z włókna szklanego 
lub gips zmieszany z rozdrobnionym włóknem szklanym;
- płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć (GKFI; typ FH2)
- zielone z czerwonymi napisami: są to płyty z rdzeniem z włókna szklanego, a dodatkowo zaimpregnowane.

2.4. Płyty z włókien mineralnych
Płyty z wełny mineralnej to materiał izolacyjny, szeroko stosowany w budownictwie. Tworzone są z włókien wełny 
mineralnej, która powstaje jako efekt rozwłókniania roztopionego szkła lub innego materiału pochodzenia 
mineralnego. Tego rodzaju materiał izolacyjny jest dość zróżnicowany, dlatego można wyróżnić trzy rodzaje płyt z
wełny mineralnej: różnią się one między sobą jedynie swoją gęstością i twardością. Miękkie płyty z wełny 
mineralnej mają gęstość 60 kg/m3. Gęstość półtwardych płyt mineralnych waha się od 80 kg/m3 do 120 kg/m3, 
zaś gęstość płyt twardych od 150 kg/m3 do 180 kg/m3. Do wypełniania ścian między płytami GK zaleca się 
stosować wełnę mineralną twardą.

2.5. Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.

2.6. Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm – do 
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

2.7. Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące. 

2.8. Masa szpachlowa
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny 
być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt 
powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki 
stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia zalecane do 
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trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, 
kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do
blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania kołka 
(wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty 
robocze, drabiny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport materiałów
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający materiały przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji producenta
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: 
rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
minimalnie 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Środek transportowy np. samochody 
wyposażone w HDS. Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na 
odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo 
na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą 
stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. Płyty gk należy 
składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach rozmieszczonych 
maksymalnie co 35cm. Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed 
zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych. Metalowe elementy systemu takie jak: 
profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. Wełna 
mineralna jako produkt fabrycznie zapakowany, nieuszkodzony, jako pełna paleta może być składowany w 
magazynie otwartym pod warunkiem ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia 
opakowania produktu lub otwarcia opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania 
(niepełna paleta, a także rolki lub paczki luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku 
składowania produktu w magazynie zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną 
odpowiednią wentylację. Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu 
suchym. W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, w 
którym zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna na drugiej z 
uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynności dotyczące Produktu powinny być 
przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze 
szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania 
zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i 
dobrze przewietrzone. 
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5.3. Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach i ścianach
Zasady doboru konstrukcji Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy 
głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu 
Projektant bierze pod uwagę czynniki:
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,
- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w 
stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt,
- sztywność płyt,
c) funkcję jaką ma spełniać sufit lub ściana z płyt gipsowo-kartonowych:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt: 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości 
płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu.
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub ściana, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać 
podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm 
(mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. Mocowanie 
płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny sufitowe oraz ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe 
zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 i 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

5.4. Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy
i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega 
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w 
strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładzin sufitowych stosowane są specjalne 
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
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5.5. Przygotowanie wełny mineralnej do ułożenia w przestrzeniach między płytami g-k
- Po rozpakowaniu opakowania należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna mineralna się rozpręży do 
wymiarów nominalnych,
- instalować należy wyłącznie produkt nieposiadający żadnych wad,
- wełna musi być docięta w taki sposób, aby szczelnie wypełniała przestrzeń między profilami konstrukcji ścianki 
działowej gk (brak szczelin między wełną a profilami),
- wełna musi być dokładnie włożona w głąb profilu konstrukcyjnego ścianki działowej gk tak, aby nie powstały 
żadne szczeliny pomiędzy wełną a ściankami profilu konstrukcyjnego systemu gk,
- wełna powinna być docięta w taki sposób, aby zamontowane sąsiednie płyty szczelnie przylegały do siebie 
(brak szczelin między przylegającymi do siebie płytami wełny),
- grubość zastosowanej wełny powinna w 100% wypełniać przestrzeń w profilu i jednocześnie wypełniać 100% 
przestrzeni między płytami gk,
- między profilami konstrukcyjnymi ścianki działowej gk a przegrodami pionowymi i poziomymi stykającymi się ze 
ścianką musi być ułożona taśma izolacyjna wyspecyfikowana przez producenta systemu gk redukująca wibracje,
- montaż wełny może nastąpić wyłącznie w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza w czasie montażu, 
jak i stale po jego wykonaniu nie przekracza wartości wskazanych przez producenta systemu gk i jednocześnie w
warunkach braku występowania zjawiska wykraplania pary wodnej w wełnie,
- ścianka działowa gk powinna być montowana zgodnie z wytycznymi producenta systemu gk. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny sufitowej lub ściennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 

8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. 

8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze. W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane 
zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się 
następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili 
stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. W celu 
pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót. 
Odbiór montażu konstrukcji 
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.
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Odbiór montażu izolacji 
- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla 
konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła),
- sprawdzenie rodzaju wełny,
- sprawdzenie dokładności ułożenia,
- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania).
Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych 
- sprawdzenie typu zastosowanych płyt,
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji,
- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu,
- sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem,
- sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów,
- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,
- sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd).
Odbiór użytych taśm klejących i odbiór szpachlowania połączeń 
- sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- roboty przygotowawcze,
- montaż,
- prace porządkowe,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 
wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
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B - 02.04.08
WYKŁADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegajacych na ułożeniu wykładzin z PCW oraz wykładzin tekstylnych, które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału 
przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części 
parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 
110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 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 objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ułożenie 
wykładzin z PCW. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. Wykonanie podłóg z wykładzin rulonowych PCW winno być realizowane przez 
przedsiebiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujace właściwą jakość ich 
wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnic z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej moga być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkowa akceptację Projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. W czasie realizacji robót objętych niniejszą ST należy wykorzystywać niżej 
wymienione materiały: 
- wykładziny systemowe z PCW,
- preparat głęboko penetrujacy,
- klej do klejenia wykładzin.
Do wykonania posadzek powinny być dobrane materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki itp.) 
odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02) 
lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać 
właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały 
powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz 
preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. Kleje zastosowane do przyklejenia 
wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny. Materiały powinny odpowiadac wymaganiom 
norm państwowych oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagane właściwości wykładziny PCV
Wymaga się, aby wykładzina była w kolorze zgodnym z zapisami dokumentacji projektowej. 
- Wykładzina musi posiadać dobre właściwości akustyczne, być trudnozapalna, a także nie zawierać metali 
ciężkich zgodnie z normą DIN (EN71-3).
- Grubość całkowita wykładziny powinna mieścić się w granicach 2,5-3,5 mm, a ciężar całkowity powinien 
wynosić około 1900g/mkw.
- Wykładzina powinna być w klasie użytkowej 33-34, zgodnie z normą EN685.
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- Wykładzina musi mieć odporność ogniową min. Cfl-s1.
- Tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie min. 10dB.
- Antypoślizgowość minimalnie R9.
- Trwałość kolorystyczna minimalnie 6.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Do 
wykonania robót zwiazanych z wykonaniem posadzek z PCW podłogowych może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera projektu: 
- noże do przycinania wykładzin,
- pace i szpachelki stalowe,
- wałki dociskowe,
- liniały stalowe,
- zgrzewarka do wykładzin.
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt 
stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w 
zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie 
użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

4. TRANSPORT

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

4.2. Transport materiałów
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być 
zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, 
nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować 
od podłoża składając je np. na podestach. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładziny rulonowej z PCW należy wykonać zgodnie z 
polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Do wykonania posadzki z 
wykładziny rulonowej można przystąpic po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych 
instalacji. Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin rulonowych PCW nie powinna być niższa niż 
15°C. Przed przystąpieniem do układania wykładzin, podłoże betonowe należy zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym, zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin. Wykładzinę należy na co najmniej 24 godziny przed 
ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji 
antypoślizgowej zalecanej przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinajać je ostrym 
nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pecherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do 
siebie przylegać. Zgrzewanie wykładzin rulonowych nastepuje po przyklejeniu wykładzin do podkładu oraz 
całkowitym wyschnieciu kleju. Kolor prętów z nieplastyfikowanego PCW dobiera się zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wystające zaokrąglenia spawów należy ścinać ostrym nożem przystosowanym do tego rodzaju 
robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
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6.2. Przebieg kontroli jakości robót
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy 
wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST,
- sprawdzenie wykonania podkładu,
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin.
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
- świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,
- gatunek dostarczonych wykładzin,
- jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: 
- dane producenta,
- oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
- numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
- poprawnosci przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie przylegających,
fałd, pecherzy, odstających brzegów),
- wygladu powierzchni – powierzchnie powinny byc równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka 
obmiarowa robót jest: 
- ułożenie wykładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy),
- zgrzewanie wykładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Odbiór 
podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów,
- prawidłowosci ułożenia kolejnych warstw,
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodnosci wygladu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
- ocene prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczac 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia,
- prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,
- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup materiałów,
- transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
- rozkładanie wykładzin,
- przycięcie materiału,
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- układanie wykładzin na klej,
- mocowanie listew przyściennych,
- zgrzewanie wykładzin,
- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i umycie wykładziny,
- uporządkowanie stanowisk pracy,
- wszystkie inne niewymienione czynności niezbędne do wykonania robót określonych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu – Specyfikacja. 
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku. 
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B - 02.04.07
WYKŁADZINY DYWANOWE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na ułożeniu wykładzin dywanowych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w 
budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części parteru budynku, 
będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 
149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektówbudowlanych. 
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
45432111-5 Posadzki elastyczne. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 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 objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ułożenie 
wykładzin dywanowych. Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszelkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej z klejeniem do podłoża,
- montaż listwy drewnianej przyściennej do wklejania wykładziny dywanowej, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. Wykonanie podłóg z wykładzin dywanowych winno być realizowane przez 
przedsiebiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujace właściwą jakość ich 
wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnic z autorami poszczególnych opracowań przed przystapieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej moga być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. Wszystkie materiały do 
wykonania robót posadzkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 

2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania ułożenia wykładzin to: - progowe drzwiowe listwy wykończeniowe, 
- taśma dwustronnie klejąca,
- kleje do wykładzin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin dywanowych.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

2.3. Woda
Do przygotowania środków do usuwania zanieczyszczeń i czyszczenia istniejących wykładzin dywanowych 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
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Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Do 
wykonania robót zwiazanych z wykonaniem wykładzin podłogowych może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera projektu: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice,
- odkurzacze.
Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie 
użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Załadunek i wyładunek 
wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 
wózki. Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. Wszystkie materiały i wyroby powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C i 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 5. Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
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technicznej. Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładziny dywanowej należy wykonać zgodnie z polskimi 
normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta. 

5.2. Opis prowadzenia prac
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty malarskie i inne stanu wykończeniowego ,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +15°C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. Przed przystąpieniem do układania wykładzin nowych należy: 
- uzupełnić ewentualne ubytki podłoża, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ułożyć wykładziny dywanowe z przyklejeniem taśm klejących dwustronnie, a następnie:
- zamontować listwy przypodłogowe, 
- zamontować drzwiowe listwy progowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

6.2. Przebieg kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać materiały, które
będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wykładziny dywanowe, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych. Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich 
faz pracy przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejsza ST,
- sprawdzenie wykonania podkładu,
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin. Podczas odbioru jakościowego wykładzin, 
przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
- świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,
- gatunek dostarczonych wykładzin,
- jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: 
- dane producenta,
- oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
- numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
- poprawnosci przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie przylegających,
fałd, pecherzy, odstających brzegów),
- wygladu powierzchni – powierzchnie powinny byc równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone.
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem,
- listwy przypodłogowe na całej długości odcinków winny przykrywać krawędź uciętej wykładziny,
- listwy progowe powinny przykrywać na całej długości połączenie rożnych rodzajów posadzek.
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Powierzchnie 
posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian. Długość 
listew przypodłogowych i progowych oblicza się w metrach bieżących. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Przy robotach 
związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
posadzkowych. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w 
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane
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z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
- protokóły odbioru podłoża,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i 
okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub okładziny, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach. 

8.5. Tolerancje Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczac 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia,
- prześwit pomiedzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,
- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Rozliczenie robót posadzkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
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pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i 
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego. Ceny jednostkowe wykonania 
robót posadzkowych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich 
środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych i okładzinowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej,
- likwidację stanowiska roboczego,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania. 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
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E – 05.03.01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni 
Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) 
ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych. W zakres opracowania wchodzą: 
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych,
- instalacja przeciwprzepięciowa, 
- ochrona przeciwporażeniowa. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być 
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w trybie określonym w umowie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a
zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) 
certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto wyroby te powinny: 
- Znajdować się w bieżącej produkcji,
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach 
budowlanych oraz innym normom i przepisom.
Szczegółowe zestawienie materiałów przewidzianych w projekcie do realizacji inwestycji opisuje przedmiar robót. 
Podane oprawy oświetleniowe są wzorem parametrów technicznych wymaganych przez zamawiającego.  Ogólne
wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych
Do wykonania robót stosować dokładnie te materiały wymienione w dokumentacji projektowej i przetargowej lub 
materiały równoważne mające te same właściwości i własności. Każdorazowo na użycie innych materiałów. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi właściwych 
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do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich 
wykonania. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do pracy powinien posiadać 
niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.5. 
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. 

5.2. Trasowanie
Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i 
urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. Trasa prowadzenia
instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, 
wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości 
mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.

5.3. 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. 

5.4. 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 właściwie zabezpieczyć wszystkie miejsca przy 
powyższych robotach. 

5.5. Układanie przewodów i kabli podtynkowo
Układanie i mocowanie przewodów Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z 
pkt. 5.4. Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w 
betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur 
osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować w bruździe do podłoża za 
pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach co około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji 
przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić
obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki 
zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem. Przewody opraw oświetleniowych należy 
łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
Łączenie przewodów Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w 
oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe 
przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi końcówkami. 

5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach
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. 
Układanie i mocowanie przewodów Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z 
pkt. 5.4. Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
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Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu 
powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, 
w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. 
Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach co około 50cm, 
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które 
wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez 
zatynkowaniem. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
Łączenie przewodów 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez 
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest 
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego
przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami. 

5.7. 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 
wykonać otwór w ścianie umieścić puszkę w otworze włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek 
przykręcanych umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej 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 osprzętu instalacyjnego 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny (wyłączniki 
oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) i montować go w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych. W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych 

5.8. Próby
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji 
zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów 
należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 
a) Próba ciągłość elektrycznej przewodów 
b) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
c) Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania 
d) Sprawdzenia biegunowości
e) Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
f) Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 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 przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.2. 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 spełniają wymagania bezpieczeństwa 
zawarte w odpowiednich normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe 
czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania norm, których spełnienie należy 
stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 
wymienionego zakresu oględzin. 

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. Zastosowane środki ochrony od 
porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. 
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6.4. Ochrona przed porażeniem skutkami cieplnymi
Należy ustalić, czy: 
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których 
bądź obok których są zainstalowane,
- urządzenia 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-lEC 60364-4-42 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. 

6.5. Dobór przewodów
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych. W tym przypadku należy sprawdzić: 
- 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 
techniczną 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 ub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia,
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa
wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia norm: 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: 
- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego wynikającym z 
potrzeb sterowania,
-  wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad odłączania izolacyjnego i łączeń
roboczych, wyłączania do cel.w konserwacji, wyłączania awaryjnego,
-  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 wpływ.w 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.

6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych
 Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu 
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odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory zielono-żółty i niebieski nie zostały 
zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.

6.7. 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.

6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych
Umieszczenie schemat.w, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisk.w 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,
-  tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,
-  umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar robót obejmuje 
całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w części „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty elektryczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót elektrycznych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty elektryczne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” punkcie 9. Podstawę 
płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznych . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
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elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż elektrycznego. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania szczegółowe 
dla systemów rur instalacyjnych sztywnych. 
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania szczegółowe 
dla systemów rur instalacyjnych giętkich. 
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania szczegółowe 
dla systemów rur instalacyjnych elastycznych. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pożarowych.
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S - 04.03.01
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych – 
instalacji wodociągowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału 
przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. Poczesna (na wydzielonej części 
parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 
110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
konieczne do wykonania instalacji wodociągowej. 

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 
czerpalnych wody zimnej. 
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 
czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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 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 co najmniej nie gorszych 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. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej 
lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na 
koszt Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi 
normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z 
materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. Inżynier może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
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na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST należy 
wykorzystywać materiały określone w dokumentacji projektowej lub ich zamienniki których jakość będzie 
porównywalna lub wyższa. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do
pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 
magazynów na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Całość prac wykonać zgodnie z 
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 
Branżowe. Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód 
wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad 
przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna 
wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a 
gazowymi - co najmniej 15 cm. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 
materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. 
Część przewodów prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując 
uchwyty montażowe. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 
powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem 
zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 
przez najwyżej położone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi 
otulinami. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych.
Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla 
rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie 
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należy łączyć rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o
odpowiedniej odporności ogniowej.

Roboty montażowe instalacji wodociągowej obejmują przede wszystkim: 
- montaż rur,
- próby szczelności instalacji,
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,
- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane,
- montaż izolacji na przewodach. 

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.3. Roboty montażowe instalacji
Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 
1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
3. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
4. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych przy czym należy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
5. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej.
6. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n płaszczowej lub co najmniej z 
izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą lub w peszlu) w 
taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły rozrywające 
połączenia. 
7. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny ł prowadzone w odległości 
większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy 
stosować izolację cieplną.
8. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
10. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację.
11. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
12. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
13. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
14. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m.

Podpory stale i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody 
należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być 
zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. Tuleje ochronne Przy 
przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu 
pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób 
trwały osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, b) co najmniej o 1 
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cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 
cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm 
poniżej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne 
połączenie rury przewodu. Montaż armatury Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach 
odgałęźnych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura spustowa 
powinna być instalowana w najniższych punktach i być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona
w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszającej i 
czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Oznaczanie Przewody, armatura i 
urządzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy 
oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, 
armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 
budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub 
zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, 
związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji 
wodociągowej i p. pożarowej Przejście przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego w tulejach 
stalowych osadzonych przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrzeń między tuleją a przewodem powinna być 
wypełniona ogniochronną masą uszczelniającą. Przejścia wszystkich przewodów stalowych przez stropy oraz 
przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o średnicy dn 25 i 
średnicy otworu powyżej 4cm, uszczelniać masą ppoż., dla uzyskania klasy odporności ogniowej tych elementów.
Masę uszczelniającą wciskać na głębokość minimum 1cm z obu stron otworu. Pozostałą przestrzeń w głąb 
otworu wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości min. 100kg/m3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw 
sztucznych. Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych. Połączenia zgrzewane Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: - 
zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, - zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące
się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 
powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Połączenia mechaniczne 
zaciskowe Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
Połączenia kielichowe na wcisk Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 
kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest 
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). Połączenia klejone Połączenia klejone w montażu instalacji 
wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju 
agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 
ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien 
być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 

5.4. Zabezpieczenie termiczne
instalację wodociągową wody zimnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej na zimnych 
powierzchniach rurociągów, izolować matami lub otuliną z gumy piankowej o zamkniętych porach, natomiast 
przewody wody ciepłej otuliną z pianki polietylenowej. Użyte materiały izolacyjne muszą posiadać cechę nie 
rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubości izolacji cieplnej instalacji ciepłej wody użytkowej przy 
współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK: 
- średnica wewnętrzna do 22mm - min. grubość izolacji 20mm,
- średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm - min. grubość izolacji 30mm.
Wymagana grubość izolacji cieplnej wody zimnej min 9mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2. Kontrola, pomiary, badania
Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
mające na celu: - określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
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bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), - stwierdzenie, że elementy budowlano – 
konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowych i ciepłej wody, odpowiadają 
założeniom projektowym, - ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, - ustalenie 
sposobu wykonywania mocowań,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, - kontrola, pomiary i badania w czasie
robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: - badanie odchylenia osi przewodu i jego 
spadku, - badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, - badanie zmiany kierunków przewodu i ich 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem, - badanie szczelności całego przewodu. 

6.3. Próby szczelności instalacji 
Próby należy wykonać zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE, oraz PN i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. Należy przeprowadzić 3 próby wodne na ciśnienie max. 0,9 MPa: a) wstępna – 
odpowiadająca 1,50 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w 
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie , w odstępie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie 
może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara oraz nie mogą wystąpić żadne nieszczelności, b) główną – bezpośrednio 
po próbie wstępnej. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytywane po próbie
wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,20 bara, c) końcowa – w cyklach co najmniej 15 minut należy 
wytwarzać na przemian ciśnienie 10 i 1.0 bar. Pomiędzy co najmniej 4 cyklami sieć rur powinna być 
pozostawiona w stanie bezciśnieniowym, d) eksploatacyjna – zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , 
oraz PN i warunkami technicznymi. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Do 
pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru , który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,10 bara oraz umieścić go możliwie w najbliższym punkcie instalacji. Z prób ciśnienia należy sporządzić 
protokół , który musi być podpisany przez inwestora ( inspektora nadzoru) i wykonawcę z podaniem miejsca i daty
jej przeprowadzenia . 

Uwaga ! Podczas badania szczelności należy utrzymać w instalacji stałą temperaturę wody , gdyż zmiana jej 
temperatury o 10 °C powoduje zmianę ciśnienia o 0,50 do 1,0 bara. Przed próbami ciśnieniowymi wykonać 
płukanie instalacji , a wodę popłuczną odprowadzić do kanalizacji. Płukanie wykonywać do uzyskania czystości 
wody. Ponownie przepłukać instalację po próbach ciśnieniowych. W protokole prób wpisać również wyniki 
płukania instalacji. 

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Długość rurociągów: –
należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź od zaworu 
odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz 
budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, – oblicza się w metrach ich 
długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów 
połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do 
długości rurociągów armatury kołnierzowej, – podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i 
rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody 
ciepłej, – długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,
– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Elementy i urządzenia 
instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę szczelności ustala się dla 
całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: - sprawdzenie kompletności dokumentacji 
do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy 
odbiorach technicznych częściowych), - badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być 
ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 
przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
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konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: a) 
Dokumentacja powykonawcza, b) Dziennik budowy, c) Atesty i zaświadczenia, d) Protokoły odbiorów 
częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, e) Protokoły 
prób szczelności przewodów instalacji f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, g) 
Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, h) Świadectwa badań 
jakości wody. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji 
technicznej 

9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: - dostarczenie materiału, sprzętu, 
urządzeń, itp. - montaż, - dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), - ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń. Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem poszczególnych 
elementów instalacji, m.in.: Cena jednostkowa montażu przewodów obejmuje: - zakup i dostawę materiałów, - 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, - wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, - 
przecinanie rur, - obsadzenie tulei, - ułożenie rur i kształtek, - wykonanie połączeń rur i kształtek, - zaślepienie 
wylotów rur. Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej, zwrotnej, antyskażeniowej obejmuje: - zakup i 
dostawę materiałów, - sprawdzenie działania armatury, - ustawienie w miejscu wbudowania, - dopasowanie i 
założenie uszczelek, - skręcenie połączeń kołnierzowych.
Cena jednostkowa próby instalacji wodociągowej wykonanych z przewodów stalowych obejmuje: - zakup i 
dostawę materiałów, - przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, - napełnienie instalacji wodą, 
wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, - sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych 
usterek, - wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania 
techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i 
wyposażenie 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Metody badań 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne 
wymagania techniczne 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i 
badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) 
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw 
sztucznych 
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 
5/88 poz. 53 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. 
Główne wymiary 
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. 
Główne wymiary
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 
PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana 
PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 
PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
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PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½) PN 10. 
Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID. 

84



S - 04.03.02
INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
w niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej dla zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Koloni Poczesna, gm. 
Poczesna (na wydzielonej części parteru budynku, będącego częścią zespołu szkolnego) ul.Szkolna 2, 42-262 
Poczesna, działki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST
specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji przy 
użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. Zakres robót 
objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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 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 co najmniej nie gorszych 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. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej 
lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na 
koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi 
normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Inżynier może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
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przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.2. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą st wykorzystywać materiały określone w dokumentacji 
projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do
pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części 
„Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od 
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
- rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób.
- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne.
- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.
- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się 
krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i 
pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i 
rozbicie.
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.
- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w części „wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac 
wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez 
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 
Polskie Normy i Normy Branżowe. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej 

6.2. Kontrola, pomiary i badania
badania przed przystąpieniem do robót przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania 
mające na celu: 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie ułożenia przewodu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelności całego przewodu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

7.2. Odbiór końcowy
odbiorowi końcowemu wg pn-81/b-10725 i pn-91/b-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy pn-81/b-10725).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia,
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 
zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji 
technicznej 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.
 montaż, 
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem poszczególnych elementów 
instalacji, m.in.: Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej obejmuje: 

87



- zakup i dostawę materiałów,
- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu,
- obsadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy,
- ułożenie rur i kształtek,
- wykonanie połączeń,
- przymocowanie rurociągów.
Cena jednostkowa izolacji przewodów w systemie obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów,
- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę,
- formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu (nacięciu),
- smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem,
- dociskanie i klejenie otulin,
- klejenie styków poprzecznych otulin taśmą,
- montaż i demontaż klipsów.
Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów,
- wyznaczenie miejsca wykonania podejścia,
- obsadzenie uchwytów,
- montaż podejścia,
- przymocowanie rur i kształtek. Cena jednostkowa próby instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- zakup i dostawę materiałów,
- napełnianie wodą badanego odcinka kanału,
- wzrokowe badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności,
- spuszczenie wody. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania 
techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i 
wyposażenie 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Metody badań 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników
 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) 
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne 
wymagania techniczne 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i 
badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) 
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw 
sztucznych 
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 
5/88 poz. 53 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. 
Główne wymiary 
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. 
Główne wymiary 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 
PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana 
PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 
PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
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PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½) PN 10. 
Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID. 
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