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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
 

ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
BSO – Bezspoinowe  Systemy Ociepleniowe 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do  
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu  
i jakości. 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. Zaleca się wykorzystanie 
niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie 
objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST).  
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
   a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
   b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
   c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty          
i dach.  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową.  
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
   a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
   b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
   c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,   
       drabinki, śmietniki.  
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
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przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.  
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne                    
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.  
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                    
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
   a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych  
       podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  
       oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
   b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.  
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.  
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
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określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.  
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu.  
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
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(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji.  
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona                   
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową                  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  
   - dostarczoną przez Zamawiającego,  
   - sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
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elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
   a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
   b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
   1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
   2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
      a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
      b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
      c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. — w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późń. zm.).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.  MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
   - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  
      i graficznej,  
   - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
   - projekt organizacji budowy,  
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   - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
     konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
   - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
   - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
   - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
   - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
   - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
      elementów robót,  
   - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
      robót,  
   - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
      laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
   - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  
      wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
      sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
   - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
      wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
   - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
      spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
   - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  
      sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania    
      mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
   1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  
      kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   
      właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z    
      1998r. (Dz. U. 99/98), 



 14

   2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
   3. Polską Normą lub  
   4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
       jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
   5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.    
       (Dz.U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
   1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
   • datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
   • datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
   • uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
   • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
   • przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
   • uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
   • daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
   • zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych   
     odbiorów robót,  
   • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
   • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom     
     lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
   • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
   • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
      wykonywania robót,  
   • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
   • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
      podaniem kto je przeprowadzał,  
   • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
   • inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
2) Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego           
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
3)Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia             
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o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone            
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)- 3), następujące 
dokumenty:  
   a) pozwolenie na budowę,  
   b) protokoły przekazania terenu budowy,  
   c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
   d) protokoły odbioru robót,  
   e) protokoły z narad i ustaleń,  
   f) operaty geodezyjne,  
   g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
   a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
   b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
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   c) odbiorowi częściowemu,  
   d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
   e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
   f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
   1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  
       dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
   2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne  
       uzupełniające lub zamienne),  
   3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
   4. protokoły odbiorów częściowych,  
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   5. recepty i ustalenia technologiczne,  
   6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
   7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
       programem zapewnienia jakości (PZJ),  
   8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  
       znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
   9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
       telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania   
        tych robót właścicielom urządzeń,  
   10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
   11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
   • robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
   • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
     ubytków i transportu na teren budowy,  
   • wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
   • koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
   • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
   (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
         bezpieczeństwa ruchu,  
   (c) opłaty/dzierżawy terenu,  
   (d) przygotowanie terenu,  
   (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań           
        i drenażu,  
   (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
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         poziomych, barier i świateł,  
   (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 
oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymaganie  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1229 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).  
10.2. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 
2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późń. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
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Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.  
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg 
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem 
rurociągów lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać:  
   - rzuty i przekroje obiektów,  
   - plan sytuacyjno-wysokościowy,  
   - nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,  
   - sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  
   - wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,  
   - szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu).  
1.4.2. Głębokość wykopu — różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.  
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.  
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem.  
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

Is = Pd / Pds 

gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
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w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości — wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  

U = d60 / d10  

gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej:  
   - dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z   
     obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  
     zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
   - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami   
     i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
   - książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez   
     Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie   
     dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  
      nadzoru,  
   - laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-zbędne do   
      przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,  
   - polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  
      nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  
      prowadzeniem budowy,  
   - projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA  
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
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- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,  
  koparki, ładowarki, itp.),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
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wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +1- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +1- 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 i - 3cm.  
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  
5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
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materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
6.1.2. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
   1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
       technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
       właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
   2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
      • Polską Normą,  
      • aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. i, i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
   • właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
   • właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.  
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego  

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 
długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 20 m  

2  Pomiar szerokości dna wykopu  

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego  

4  Pomiar pochylenia skarp  
5  Pomiar równości powierzchni wykopu  
6  Pomiar równości skarp  

7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 20 m oraz w punktach 
wątpliwych  

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub 
+1 cm.  
6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  
6.3.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
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6.3.6. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone.  
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru  
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania dotyczące odbioru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 
8.2. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
   a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
   b) odbiorowi częściowemu,  
   c) odbiorowi ostatecznemu,  
   d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.4. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
8.5. Odbiór ostateczny robót  
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
   1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w     
       trakcie realizacji umowy,  
   2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  
       lub zamienne),  
   3. recepty i ustalenia technologiczne,  
   4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
   5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  
   6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew.   
       PZJ,  
   7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów            
       załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
   8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
       telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania    
       tych robót właścicielom urządzeń,  
   9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
   10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
10.2. Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z zm.).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
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1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
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. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z:  
   - przygotowaniem zbrojenia,  
   -  montażem zbrojenia,  
   -  kontrolą jakości robót i materiałów.  
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 
obiektów.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.  
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
2.2. Stal zbrojeniowa  
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
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84023/6: AII1N, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.  
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/B5t5005-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM 
Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:  
   - średnica pręta w mm 8÷10  
   - granica plastyczności Re (mm) w MPa 500  
   - wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa 550  
   - wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490  
   - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375  
   - wydłużenie (mm) w % 10  
   - zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach:  
   - średnica pręta w mm 6÷32  
   - granica plastyczności Re (mm) w MPa  
   - wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa 490  
   - wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355  
   - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295  
   - wydłużenie (mm) w % 20  
   - zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach:  
   - średnica pręta w mm 5,5÷40  
   - granica plastyczności Re (mm) w MPa 240  
   - wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa 370  
   - wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240  
   - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200  
   - wydłużenie (mm) w % 24  
   - zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.  
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:  
   - średnica pręta w mm 5,5÷40  
   - granica plastyczności Re (mm) w MPa 220  
   - wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa 310  
   - wydłużenie (mm) w % 22  
   - zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
2.2.3. Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane:  
   - nazwa wytwórcy,  
   - oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
   - numer wytopu lub numer partii,  
   - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  
   - masa partii,  
   - rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
   - znak wytwórcy,  
   - średnica nominalna,  
   - znak stali,  
   - numer wytopu lub numer partii,  
   - znak obróbki cieplnej.  
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2.3. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

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

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Organizacja robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  
5.3. Przygotowanie zbrojenia  
5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
5.3.2. Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
5.3.3. Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
5.3.5. Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi l0d dla stali A-III i A-II lub Sd dla stali A-I. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
5.4. Montaż zbrojenia  
5.4.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 
niełuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
   - 0,07 m — dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
   - 0,055 m — dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
   - 0,05 m — dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
   - 0,03 m — dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
   - 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.4.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów — na przemian.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
   - sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
   - sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
   - sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
   - sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
   - próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  
   - próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu.  
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej.  
Usytuowanie prętów:  
   - otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny,  
   - rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
   - odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
   - długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
   - miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
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przekroju poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
   - dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%,  
   -  liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 
na tym pręcie,  
   - różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
   - różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.3.1. Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  
   - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST.  
   - inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
8.3.2. Zakres robót  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
   - zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  
   - zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
   - rozstawu strzemion,  
   - prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
   - zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
IDT-ISO 6935-1:1991  
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK: 1998/Ap1 :1999  
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 272. BI 
8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  



 34

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
   - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  
   - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
   — przygotowaniem mieszanki betonowej,  
   — wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  
   — układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
   — pielęgnacją betonu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiOR „Wymagania ogólne”., a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym.  
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, 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 150 
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mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”.  
2.2. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  
2.3. Składniki mieszanki betonowej  
2.3.1. Cement — wymagania i badania  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  
   - dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,  
   - dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,  
   - dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (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:  
    - oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997,  
   - sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie vicata):  
   - początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
   - koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
   - wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  
   - wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
   - cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach);  
   - cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie:  
   - 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
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   - po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
2.3.2. Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40.  
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, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
   — zawartość pyłów mineralnych — do 1%,  
   — zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) — do 20%,  
   — wskaźnik rozkruszenia:  
      • dla grysów granitowych — do 16%,  
      • dla grysów bazaltowych i innych — do 8%,  
   — nasiąkliwość — do 1,2%,  
   — mrozoodporność według metody bezpośredniej — do 2%,  
   — mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
   — reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 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-B-06714.26.  
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 — 1419%,  
   — do 0,50 mm — 3348%,  
   — do 1,00 mm — 53÷76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
   — zawartość pyłów mineralnych — do 1,5%,  
   — reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
   — zawartość związków siarki — do 0,2%,  
   — zawartość zanieczyszczeń obcych — do 0,25%,  
   — zawartość zanieczyszczeń organicznych — nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26,  
   — 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-B-06714.15,  
   — oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
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   — oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych,  
   — oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 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-
B-06712, 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-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej 
betonu.  
2.3.3. Woda zarobowa — wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania.  
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
   — napowietrzającym,  
   — uplastyczniającym,  
   — przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
   — napowietrzająco-uplastyczniających,  
   — przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
2.4. Beton  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania:  
   — nasiąkliwość — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
   — mrozoodporność — ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  
   — wodoszczelność — większa od 0,8MPa (W8),  
   — wskaźnik wodno-cementowy (w/c) — ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
   — z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  
   — za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  
Wartość parametru A do wzoru Bolomey”a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  



 39

   — 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,  
   — 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać:  
   — wartości 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
   — wartości 3,5÷5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm,  
   — wartości 4,5÷6,5% — dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
   — metodą Ve-Be,  
   — metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
   — ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
   — ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-
Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
   — 90 min. — przy temperaturze +15C,  
   — 70 min. — przy temperaturze +20C,  
   — 30 min. — przy temperaturze +30C.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane.  
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5.3. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej:  
   — wybór składników betonu,  
   — opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
   — sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
   — sposób transportu mieszanki betonowej,  
   — kolejność i sposób betonowania,  
   — wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
   — sposób pielęgnacji betonu,  
   — waru n ki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
   — zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
   — prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
   — prawidłowość wykonania zbrojenia,  
   — zgodność rzędnych z projektem,  
   — czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny,  
   — przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
   — prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
   — prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
   — gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.  
5.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:  
   — ±2% — przy dozowaniu cementu i wody,  
   — ±3% — przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych na leży przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
   — w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
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   — przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy,  
   — przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
   — wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
   — podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
   — podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
   — kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  
   — belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
   — czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 5.,  
   — zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.  
Powyższe zabiegi na leży wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +2OC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
5.6. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
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(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
5.7. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
   — wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
   — pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
   — równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
5.8. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
   — szybkość betonowania,  
   — sposób zagęszczania,  
   — obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
   — zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
   — zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
   — zapewniać odpowiednią szczelność,  
   — zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
   — wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  
   — 1 próbka na 100 zarobów,  
   — 1 próbka na 50 m3 betonu,  
   — 3 próbki na dobę,  
   — 6 próbek na partię betonu.  
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 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-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 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-
B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
   — badanie składników betonu,  
   — badanie mieszanki betonowej,  
   — badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:                                                                                    
6.3. Tolerancja wykonania  
6.3.1. Wymagania ogólne  
   — Rozróżnia się tolerancje normalne klasy Ni i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  
   — Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem:  
      a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
      b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
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podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
     c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  
   — Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych.  
   — Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
   — 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.  
6.3.2. 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-74/N-02211.  
   — Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
6.3.3. Fundamenty (ławy-stopy)  
   — 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 być większe niż:  
   ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
   ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.3.4. 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  500 m.  
   — 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.  
6.3.5. 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,  
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   ± 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 < Hi < 100 m,  
   ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.  
6.3.6. Przekroje  
   — Dopuszczalne odchylenie wymiaru l przekroju poprzecznego elementu 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 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.  
6.3.7. 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 Ni,  
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,  
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2 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.3.8. Otwory i wkładki  
   — Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  
   ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
   ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
   — pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST.  
   — inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały.  
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.  
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.  
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.  
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej.  
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
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substancji.  
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu.  
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm3 metodą wersenianową.  
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem  
o-hydroksyrtęciobenzoesowym.  
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.  
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 
chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.  
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
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-03 163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03 163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
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jakości.  
10.2. Inne  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
— 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.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiektach objętych przetargiem. Izolacje 
przeciwwodne i przeciwwilgociowe — z pap termozgrzewalnych i folii PEHD  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:  
    - temperatura mięknienia 60-80°C,  
    - temperatura zapłonu 200°C,  
    - zawartość wody — nie więcej niż 0,5%,  
    - spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy   
      sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,  
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    - zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze   
      sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.  
2.2.4. Papy zgrzewalne na welonie szklanym - wymagania wg normy BN-88/6751-03 Papa 
asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonywane czynności  
Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie i sfazowanie naroży powierzchni 
izolowanych.  
Ułożenie poziomo papy termozgrzewalnej  
5.3. Zasady wykonywania robót  
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym 
niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja 
przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów 
bitumicznych powinna być równa i czysta. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
6.2. Materiały izolacyjne  
    • Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie   
      o jakości ze znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym  
      dokumentem.  
    • Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  
      producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
    • Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją   
      projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi   
      atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem  
      o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami   
      normy państwowej.  
    • Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych „ których właściwości nie   
      odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
    • Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.3. Metody i zakres kontroli  
Zakres kontroli podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
    • po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
    • po przygotowaniu podkładu pod izolację  
    • po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
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    • podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować:  
    • sprawdzenie jakości materiałów  
    • sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  
    • sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu  
    • sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
    • sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty   
       podłogowe itp. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
    • Dokumentacja techniczna,  
    • Dziennik budowy,  
    • Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
    • Protokóły odbioru poszczególnych robót zanikających,  
    • Protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
    • Wyniki badań laboratoryjnych „ jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania;  
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;  
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej;  
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych;  
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,  
PN-58/C-961 77 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco;  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych — Arkady 1989r. 
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z cegieł i z bloczków wapienno-piaskowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, przebudowę i remont murów wewnętrznych, tzn.  
   - ściany z bloczków wapienno-piaskowych,  
   - ścianki działowe z bloków wapienno-piaskowych.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają:  
   - roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z    
     ustaleniami dokumentacji projektowej,  
   - Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
   - wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
   - procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i   
     kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami   
     technicznymi i instrukcjami,  
   - ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące  
     przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektować SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
2.2. Woda  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
   - mieszarki do zapraw lub betoniarki wolnospadowej,  
   - pompy do zapraw,  
   - przenośnych zbiorników na wodę.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wymagania ogólne:  
   - mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do  
     pionu, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów,  
   - w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne,  
   - ścianki działowe grubości poniżej I cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian   
     głównych,  
   - mury należy wznosić możliwie równolegle na całej ich długości,  
   - w miejscu połączenia murów wykonanych nie jednorodnie należy stosować strzępia zazębione  
     końcowe,  
   - cegły układane na zaprawie winny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,  
     zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w  
     wodzie,  
   - mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C,  
   - przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze  
     zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2 Materiały wapienno-piaskowe  
Przy odbiorze cegieł należy przeprowadzić na budowie:  
   - sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi   
     w dokumentacji technicznej,  
   - próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,  
   - wymiarów i kształtu cegły,  
   - liczby szczerb i pęknięć,  
   - odporności na uderzenia,  
   - przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
6.3 Zaprawy  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
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określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.  
6.4 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 i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
6.5 Badania w czasie odbioru robót  
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2 Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić następujące dokumenty:  
   - dokumentacja techniczna,  
   - dziennik budowy,  
   - zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
   - protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
   - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
   - wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę,  
   - ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Normy  
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.  
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.  
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.  
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.  
- PN-86/B-30020 - Wapno  
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.  
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.  
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku.  
- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
10.2 Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A - zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie 1TB - 2005 rok.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej 
tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.  
Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych.  
„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
   — roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi,  
   — Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
   — procedura — dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  
   — ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
2.3. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.4. Piasek  
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm.  
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.  
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 
przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 



 59

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  
5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są 
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.  
5.3.3. Przygotowanie podłoża:  
    - podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  
    - stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  
    - przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko 
odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,  
    - dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.  
5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych  
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym 
licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji 
powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w 
rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 
cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić 
do właściwego przyklejania płyt.  
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.  
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych 
marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować 
położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym 
młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 
2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej 
zamontowaną płytą.  
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na 
nią zaczynem.  
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane 
jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 
wspólne regulowanie ich położenia.  
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 
mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. 
Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony 
pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być 
stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do 
podłoża.  
5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych  
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy 
pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-
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kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy 
podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po 
zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.  
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia 
płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.  
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym  
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy 
pomocy kołków rozporowych.  
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.  
Dla płyt o gr. 9,5 mm — 500 mm  
Dla płyt o gr. 12,5 mm — 650 mm  
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od 
ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich 
odcinków listew drewnianych.  
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się 
łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. 
Rozstaw między listwami — 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona 
blaszane typu ES.  
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 
jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 
wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  
   - przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
   - z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.  
5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz 
górnej - dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:  
   a) kształt pomieszczenia:  
    - jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
    - w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  
    - sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
    -  jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt  
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania  
dwuwarstwowe,  
    - rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  
   b) grubość zastosowanych płyt:  
     - rozmieszczenia płyt,  
     - rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,  
   c) funkcję jaką spełniać ma sufit:  
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     - 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.  
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach:  
    - styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
    - przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
    - przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
    - ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
    - styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  
    - jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  
5.5.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli 
tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku 
ułożenia elementów nośnych rusztu, mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, 
ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
do profili stalowych blachowkrętami.                                                                                                        
5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach                                                   
5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym  
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym  
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy 
podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako 
jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. 
Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-
kartonowych.  
5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym                                                                                     
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, 
stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości 
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stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do 
listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych od 
wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.                 
5.7. Sufity na ruszcie stalowym  
5.7.1. Ruszt stalowy — standard  
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu S400.  
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.  
Opis ogólny  
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do 
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.  
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60).  
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.                                                                                                              
5.8. Obudowa poddaszy  
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia 
(płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.  
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu 
są listwy drewniane lub profile stalowe.  
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak 
dla rusztów sufitowych. Przykładowo:  
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co 
ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:  
   - 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  
   - 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,  
   - 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.  
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do 
krokwi łącznikami ES.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana: równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie 
ma uszkodzeń), wymiary płyt (zgodne z tolerancja), wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na 
zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki  
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Sprawdzeniu podlega:  
   a) zgodność z dokumentacją techniczną,  
   b) rodzaj zastosowanych materiałów,  
   c) przygotowanie podłoża,  
   d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
   e) wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 
zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10. 1. Normy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 
73, 28-400 Pińczów.  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — 
Kraków 1996 r.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna (ST) sta nowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
   — Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
   — Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
   — Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.  
   — Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:  
   — roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej,  
   — Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
   — wykonanie — wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
   — procedura — dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
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kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami,  
   — ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
2.3. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.4. Piasek  
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
   — nie zawierać domieszek organicznych,  
   — mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich — średnioziarnisty odmiany 2.  
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
   • Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”.  
   • Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
   • Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
   • Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
   • Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
   • Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
   — mieszarki do zapraw,  
   — agregatu tynkarskiego,  
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   — betoniarki wolnospadowej,  
   — pompy do zapraw,  
   — przenośnych zbiorników na wodę.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
   — Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
   — Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.  
   — Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
   — Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  
   — Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
   — Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 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”.  
   — Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
   — W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
5.3. Przygotowanie podłoża  
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100           
p. 3.3.2.  
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych  
   — W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
   — Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 
szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.  
   — Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.  
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy.  
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
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wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych — w proporcji 1:1:2.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. 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”.  
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 P. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
   — zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
   — jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
   — prawidłowości przygotowania podłoży,  
   — mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
   — przyczepności tynków do podłoża,  
   — grubości tynku,  
   — wyglądu powierzchni tynku,  
   — prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
   — wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
   — tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
   — jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
   — w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe.  
8.4. Odbiór tynków  
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
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dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
   — pionowego — nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu,  
   — poziomego — nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
   — wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
   — trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
   — ocenę wyników badań,  
   — wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
   — stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁ4TNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10. 1. Normy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020: 1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701 ; 1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.  
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1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych i 
zewnętrznych tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków 
pocienionych a także ich odbiorów.  
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, podkładów z 
tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpożarowych), 
renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.  
Wymagania dla tynków zwykłych określone w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1 .4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Podłoże — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  
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Podkład — warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.  
Wyprawa — stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  
Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.  
Tynk pocieniony — nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa 
(dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę 
wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.  
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej.  
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.  
Okres przydatności mieszanki — okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót tynkowych  
Dokumentację robót tynkowych stanowią:  
   — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
   — projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów,  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Tynki pocienione należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:  
   — oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
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krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
   — deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
   — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
    — okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109: 1998 lub aprobat technicznych.  
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.  
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione oraz 
ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Do zapraw tych należy stosować:  
   — piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,  
   — cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,  
   — wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla 
wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003,  
   — gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,  
   — wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych.  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
   — są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
   — są właściwie oznakowane i opakowane,  
   — spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
   — producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych  
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu.  
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Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych  
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich.  
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  
   — mieszarki do zapraw,  
   — agregaty tynkarskie,  
   — betoniarki wolnospadowe,  
   — pompy do zapraw,  
   — przenośne zbiorniki na wodę,  
   — tynkarskie pistolety natryskowe,  
   — zacieraczki do tynków.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1 Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.  
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 wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
   — Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 
podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.  
   — Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.  
   — Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą 
być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie 
niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W 
niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne 
może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.  
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 
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cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego 
elementu w warunkach zimowych.  
   — Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.  
   — Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może 
przekraczać 80%.  
   — Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej 
wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie 
stanowią inaczej.  
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione  
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę.  
Tynki pocienione można wykonywać na podłożach:  
   — z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),  
   — z autoklawizowanych betonów komórkowych,  
   — z zaprawy cementowej marki M4-M7,  
   — z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,  
   — z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.  
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta.  
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.  
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie).  
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.  
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i 
wkręty mocujące.  
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej — odmiany i 
kategorii tynku podkładowego.  
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz 
warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 
przyczepność tynku do podłoża stosowane są:  
   — obrzutka wstępna,  
   — zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,  
   — substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.  
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej.  
5.4. Wykonanie tynków pocienionych  
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.  
Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).  
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy 
tynków pocienionych:  
   — cyklinowane — wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 
stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 
najgrubszego ziarna,  
   — zacierane — wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej 
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powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,  
   — natryskowe — wykonywane metodą natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim,  
   — wytłaczane — wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.  
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.  
Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków 
nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.  
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  
   — mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw 
(tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  
   — obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,  
   — profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,  
   — nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi,  
   — elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,  
   — w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,  
   — nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone — należy stosować odpowiednie profile tynkarskie,  
   — ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej,  
   — przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 
elastyczna,  
   — świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,  
   — tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.  
5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych  
5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 
podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu 
zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża 
należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 
powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  
5.5.3. Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki 
wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian po badaniu 
odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.  
5.5.4. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm — z tym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla wielowarstwowych 3÷8 mm. W 
tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.  
5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych.                                                                                  
Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą — bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. 
Powierzchnie te nie powinny pylić.  
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są 
niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych 
powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.  
5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków  
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie 
powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Dopuszczalne odchyłki — jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.  
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie 
licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z 
tolerancji montażu.  
5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych.  
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z 
kapinosem.  
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 
szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
6.22. Badania przygotowania podłoży  
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
   a) wilgotności — poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
   b) równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
   c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  
   d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża — poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  
   e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania,  
   f) chłonności podłoża — poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
   g) obecność wykwitów — poprzez ocenę wyglądu,  
   h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża — poprzez ocenę wyglądu.  
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie robót  
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Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  
   — zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
   — jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
   — prawidłowości przygotowania podłoża,  
   — prawidłowości wykonania tynków pocienionych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych.  
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  
   a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST,  
   b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C.  
6.4.2. Opis badań  
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 
tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.  
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych na leży sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy 
i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności.  
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.  
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków.                                                                                                  
W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 
m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, 
aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy 
przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 
m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.                           
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez 
potarcie tynku dłonią.  
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:  
   — powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
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przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla 
o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).  
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIOR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
ocenę przygotowania podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
   — dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
   — szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
   — dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
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materiałów i wyrobów budowlanych,  
   — protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
   — instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  
   — wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST. porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej.  
Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
   — jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości   
wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
   — jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
   — w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
   — ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
   — ocenę wyników badań,  
   — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
   — stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-86/B-023 54 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 
koordynacji modularnej.  
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
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PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-10106:1997/ Azl:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Azl).  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 197-1:2002 Cement — Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  
PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej  
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm)      Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
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. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  
   — pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,  
   — pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów.  
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory.  
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
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podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  
   - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133),  
   - projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  
   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem 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. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
   - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. — w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),  
   - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),  
   - protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych,  
   - dokumentacja powykonawcza.  
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 
on uwzględniać:  
   - materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
   - lokalizację i warunki użytkowania,  
   - rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
W projekcie powinny być zawarte:  
   - wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
   - specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
   - sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia,  
   - kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,  
   - wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  
   - zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:  
   — Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
   — Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
   — Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
   — Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
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   — na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
   — PN-EN 176:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E3%. Grupa B I.  
   — PN-EN 177:1997 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E6%. Grupa B IIa.  
   — PN-EN 178:1998 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E10%. Grupa B IIb.  
   — PN-EN 159:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość.  
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
2.2.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
   — listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
   — środki ochrony płytek i spoin,  
   — środki do usuwania zanieczyszczeń,  
   — środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
   — szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
   — szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
   — narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
   — pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
   — łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
   — poziomnice,  
   — mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
   — pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
   — gąbki do mycia i czyszczenia,  
   — wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.  
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
   1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
     — wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg,  
     — roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
      — wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
   2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
   3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
   4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.  
5.3. Wykonanie wykładziny  
5.3.1. Podłoża pod wykładziny  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
   — podkłady związane z podłożem — 25 mm  
   — podkłady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm  
   — podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.  
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  
5.3.2. Wykonanie wykładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
   — 50x50mm — 3mm  
   — 100x100mm — 4mm  
   — l50xl50mm — 6mm  
   — 200x200mm — 6mm  
   — 250x250mm — 8mm  
   — 300x300mm — l0mm  
   — 400 x 400 mm — 12 mm.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
   — do 100 mm — około 2 mm  
   — od 100do200mm— około3mm  
   — od 200 do 600 mm — około 4 mm  
   — powyżej 600 mm — około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
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Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 
ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być także płytki.  
5.4. Wykonanie okładzin  
5.4.1. Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  
   — ściany betonowe  
   — otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
   — płyty gipsowo kartonowe.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża.  
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.  
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta).  
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  
   — powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich,  
   — odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty,  
   — odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji,  
   — odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
5.4.2. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
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starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 
rzędu płytek.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50º Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej.  
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 
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wymaganiom.  
Impregnowane mogą być także płytki.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały — płytki, kompozycje klejące, 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 wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
   — sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
   — sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę,  
   — sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do lmm  
   — sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
   — sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
   — zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
   — jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
   — prawidłowości przygotowania podłoży,  
   — jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
   — prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
   — sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
   — sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
   — sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
   — sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem,  
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   — sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm  
   — grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
   — cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
   — cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
   — grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
   — dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki,  
   — spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
   — dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
   — szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
   — listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
   — cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
   — cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
   — grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
   — dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
   — odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
m,  
   — spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
   — dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  
   — elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta.  

7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.  
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 wykładzinowych i 
okładzinowych.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  
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 z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór 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 podłoże,  
   — 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 wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty wykładzinowe 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 wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
   — jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru,  
   — jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.  
   — w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.  
W przypadku nie kompletności 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,  
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   — wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
   — stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 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 wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
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 wykładzinach i okładzinach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>1O%.  
Grupa B III.  
PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  
E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a.  
PN-EN 178: 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10% 
Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
AI.  
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A  
II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188: 1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 
10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych.  
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie.  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady — 
1990 rok.  
— Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.  
— Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.  
— Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
— Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.  
— Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych 
nienarażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania 
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej 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 prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania:  
    - wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  
    - zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów   
      budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
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muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska.  
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom.  
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.).  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
    - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną   
      normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  
      krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  
      Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  
      podstawowymi, albo  
    - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli   
      dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  
      zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
    - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające   
      obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub  
      aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
    - termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  
• farby krzemianowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
• farby olejne, ftalowe ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające   
  wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
2.2.2. Materiały pomocnicze  
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Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
    - rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,   
      inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
    - środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
    - środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
    - kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
2.2.3. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”.  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
    - szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
    - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
    - pędzle i wałki,  
    - mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji   
      składników farb,  
    - agregaty malarskie ze sprężarkami,  
    - drabiny i rusztowania. 

4.  TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.),  
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
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nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

L.p. Rodzaj farby 
Największa  

wilgotność podłoża,  
w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4 
2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3 

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie    
     uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do  
     równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu,  
     rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać  
     wartości podanych w tablicy 1.  
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  
    antykorozyjnie.  
5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
5.3.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną.  
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna.  
5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
    - przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich   
      zewnętrznych),  
    - w temperaturze nie niższej niż +5C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  
      spadek temperatury poniżej 0C,  
    - w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  
      przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
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nie większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
• sposób przygotowania farby do malowania,  
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
• zalecenia w zakresie bhp.  
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2.  
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i   
    na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją    
    projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
• tynków zwykłych i pocienionych — zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
• podłoży z drewna — wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy 
i uzupełnienia,  
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• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych — wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
• elementów metalowych — czystość powierzchni.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.6.2. Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
    - czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub   
      jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
    - terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
    - wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
• zbrylenie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny.  
6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich.  
6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
    - zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w   
      dokumentacji powykonawczej,  
    - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
    - prawidłowości przygotowania podłoży,  
    - jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
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zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku — przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,  
• na podłożach drewnianych i metalowych — metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie — przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania dotyczące odbioru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-8 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
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PN-C-8 1802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-8 1914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4)   
Arkady, Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty   
 wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.  
a) Stolarka okienna z PCV  
b) Stolarka drzwiowa drewniana i PCV 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne” 
2.2. Stolarka PCV kolor biały profil 5 komorowy stabilizowany wymagania wg normy PN-88/B-
10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania oraz PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne - U<1,5 W/m2K  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami. Drzwi z 
zamkami patentowymi, zewnętrzne z podwójnymi zamkami patentowymi.  
• Na elementy ślusarki stosować kształtowniki z wysokoudarowego polichlorku winylu o 
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właściwościach fizykomechanicznych odpowiadających wymaganiom polskiej normy,  
• Powierzchnie kształtowników powinny być gładkie, równe, o jednolitej barwie,  
• Na powierzchni licowej kształtownika niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, obcych 
wtrąceń i ubytków,  
• Kształtowniki okienne powinny być proste a odchyłka prostoliniowości kształtownika nie powinna 
być większa niż 1mm/1 m długości,  
• Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
• wymiarów zewnętrznych ościeżnicy ± 3 mm  
• luzu wrębowego ościeżnicy ±1 mm,  
• różnicy długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach: do 1,0 m - 1 mm, powyżej 1,0 m do 2,0m-  
  2mm, powyżej 2,0m-3mm,  
• Wielkość szczeliny przylgowej nie powinna być większa niż 1 mm,  
• Okna i drzwi powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków przy zraszaniu ich powierzchni  
  wodą w ilości 120 dm3 w ciągu 1 godz. Na 1 m2 przy różnicy ciśnień l2daPa,  
• Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
• twardość Shora min. 35-40,  
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,  
• odporność na temperaturę od -30 do + 80 ºC,  
• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia,  
• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe,  
• trwałość min 20 lat,  
• Szyba zespolona  
• W oknach stosować nawiewniki automatyczne  
2.3. Stolarka drewniana wymagania wg normy PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja 
właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.  
2.4. Drzwi (bramy) stalowe – standard HORMANN 
2.5. Ślusarka aluminiowa - U<1,5 W/m2K  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami  
anodowymi.  
• Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9/2004  
• Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 
na śruby  
• Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
• twardość Shora min. 35-40,  
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,  
• odporność na temperaturę od -30 do + 80 ºC,  
• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia,  
• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe,  
• trwałość min 20 lat,  
• Powierzchnie elementów pokryć farbą proszkową. 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
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, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić  
    • Możliwość mocowania elementów do ścian,  
    • Jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
5.3. Wykonywane czynności  
    • Zdjęcie wymiarów na budowie.  
    • Wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN.  
    • Wykonanie projektu technicznego, rysunków złożeniowych oraz rysunków montażowych.  
    • Wykonanie konstrukcji, dostarczenie na budowę.  
    • Montaż konstrukcji w budynku.  
    • Montaż pakietów szklanych.  
    • Zabezpieczenie elementów.  
Wszystkie typy przegród muszą być wyposażone w nawiewniki.  
5.4. Zasady wykonywania prac -stolarka  
    • Montaż.  
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne  
odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w 
ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe niż:  
- 1 mm przy długości przekątnej do l m  
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Okna PCV 
mocować kotwami ościeżnicowymi przez ościeżnicę. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą 
wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów okiennych tynkowane 
są po zamontowaniu konstrukcji oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia 
połączenia ościeżnicy ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 
mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu okien w 
budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu 
stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 
mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 400 do 800 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu - jeden element kotwiący limb. W oknach 
rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna 
przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze 
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim 
potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do 
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  
    • Szklenie:  
Pakiety szklane termoizolacyjne. Stosować podkładki regulacyjne i podpierające.  
    • Wyposażenie:  
W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze do 100kg 
stosować 3 zawiasy - jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i 
poziomą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
Badanie jakości wbudowania elementów stolarki obejmuje:  
    • sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
    • sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
    • sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  
    • sprawdzenie działania części ruchomych,  
    • stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz instrukcji producenta systemu ślusarki. Zasady 
prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-881B-10085 wraz 
ze zmianami Az3:2001 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-721B-10180. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej 
należy sprawdzać:  
    • zgodność wymiarów  
    • jakość materiałów, z których stolarka została wykonana  
    • prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
    • sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
    • wodoszczelność przegród. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
• PN-88/B-10085 + zmiana Az3:2001. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
• BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych — Arkady 1989 r.  
• Należy stosować przepisy zgodnie z ST,, Wymagania ogólne”.  
• PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne  
• PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej. Cześć 1: Kompletne okna i drzwi  
Inne wymagania:  
Dostawca systemów powinien udzielić gwarancji zgodnie z umową na system i wykończenie 
powierzchni. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu ślusarka 
powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione 
jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
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Kod CPV 45321000 IZOLACJE TERMICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem. Izolacje termiczne ze styropianu i 
wełny mineralnej.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne” 
2.2. Wymagania ogólne  
    • Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom   
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      zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do   
      powszechnego stosowania w budownictwie.  
    • Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób   
      wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.3. Materiały do izolacji termicznych  
    • Styropian wg PN-EN 13163:2004, grubości i rodzaj wg projektu  
Do wykonania izolacji należy stosować styropian odmiany G-T samogasnący. Wymagania:  
    • Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  
    • Dopuszcza się występowanie wygniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości  
      poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, dla płyt o grubości powyżej 30 mm - głębokości  
      do 5 mm  
    • Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej  
      dopuszczalnej wady 10 cm2  
    • Wymiary: długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
    • Wymiary: szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm  
    • Wymiary; grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ± 0,5%  
Pakowanie:  
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza.  
Przechowywanie:  
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  
Transport:  
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu  
drogowego.  
     • Wełna mineralna - wymagania wg PN-75/B-23100 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania robót  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające 
powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku 
warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach 
względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed 
zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 
mm z zakładami min. 20 cm. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z 
materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.2. Materiały izolacyjne  
     • Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  
        zaświadczenie o jakości ze znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub   
        innym równorzędnym dokumentem.  
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     • Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez   
       producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
     • Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z   
       dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z   
       wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z  
       zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie  
       z postanowieniami normy państwowej.  
    • Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych „ których właściwości nie  
      odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
    • Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.3. Metody i zakres kontroli  
Zakres kontroli zgodnie z ST,, Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta.  
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:  
    • sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem  
    • sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej  
      wartości współczynnika U,  
    • sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
    • sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża  
    • sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie  
      rozpuszczalniki lub substancje oleiste.  
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę. Struktura styropianu/wełny mineralnej- zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki/postrzępione włókna! zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym 
do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania 
dla styropianu powinny być zgodne z PN-EN 13163:2004 Wykonawca powinien obejrzeć całą partię 
dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo 
pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz 
czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)    
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)  
produkowane fabrycznie - Zastosowania  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
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Kod CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA  

ŚCIAN BUDYNKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków.  
1.2.Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  
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1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, 
z następujących składników:  
    - zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
    - materiału do izolacji cieplnej,  
    - jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa   
      zawiera zbrojenie,  
    - warstwy wykończeniowej systemu.  
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  
Systemy BSO można podzielić ze względu na:  
    - rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),  
    - sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,  
    - rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,     
      krzemianowy, silikonowy),  
    - stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie   
      rozprzestrzeniające.  
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne.  
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile.  
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału 
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu.  
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną 
stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:  
- projekt budowlany wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004r. 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 późn. zmianami),  
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953 z późn. zm.),  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania 
wyrobów,  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia.  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:  
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia 
poszczególnych elewacji,  
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, rzut dachu, 
zawierający rozmieszczenie rur spustowych,  
- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi. 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  
Specyfikacja standardowa nieopisuje ewentualnych różnic dotyczących wymagań dla poszczególnych 
bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej 
specyfikacji technicznej.  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
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2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej.  
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 
położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. 
Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 
frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  
- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,  
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z 
wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe 
wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,  
- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna.  
2.2.4. Łączniki mechaniczne:  
- kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są 
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych,  
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną.  
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie                                                                                  
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia 
wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) 
wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy 
(„kornik”, żłobiony),  
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków 
mineralnych,  
- masy krzemianowe (silikatowe) oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
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akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany,  
- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni jak w przypadku tynków krzemianowych.  
2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane system 
owo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,  
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO,  
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi,  
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej,  
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura - 500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura - 50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 
zbrojoną i malowane,  
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu 
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, 
przechowywanie i transport).  
Podstawowe zasady przechowywania:  
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- izolacja termiczna — płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 

3. SPRZĘT  
       3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”   

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni krawędzi - szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i  
powierzchni płyt (boniowanie),  
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębień do talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”   
4.2. Transport materiałów  
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
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amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”   
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy,  
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy ubytki,  
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharske), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne jastrychy,  
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca.  
Próba zwilżania ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego 
na docieplanym obiekcie).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan 
techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej. 
5.4. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, usunąć 
nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  
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wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
5.5.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 
ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - 
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, 
niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem 
mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju 
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 
następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
5.5.3. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia -przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki, zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie zakryta zaprawą.  
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu 
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spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować 
wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze 
względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy 
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  
6.2.2. Ocena podłoża  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST.  
6.3. Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia 
płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 
płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 
poza nią),  
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu 
nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 
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spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” 
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”.  
Obowiązują także wymagania:  
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm,  
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano STWiOR „Wymagania ogólne” 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 .Normy  
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/Al :2005(U)  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.  
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania.  
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:200 1 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 
2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r.  
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r.  
ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
ZUAT 15N.0111997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
ZUAT 15N.0712003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
ZUAT 15N.III.0712003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  
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 SST 15 
 
Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  

POKRYCIE DACHU BLACHĄ  
OBRÓBKI BLACHARSKIE  
RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
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. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
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oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
   — Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
   — Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
   — Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
   — Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
   — na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową — równą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające.  
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
2.2.3. Inne blachy płaskie:  
   a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
   b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.  
   c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.  
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 
mikrometrów.  
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm.  
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.  
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniowa, pokryte 
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną.  
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.  
2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych:  
   - płyty pleksi bezbarwne i kolorowe,  
   - płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe.  
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
   - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
   - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów.  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:  
   - samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
   - samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
   - ciągnik kołowy z przyczepą.  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m.  
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
   - pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 :1999,  
   - równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  
   - równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
   - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym,  
   - w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
5.3. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy  
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:  
   - w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,  
   - deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek 
powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. 
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach  
otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło 
krokwi od 3 do 5 cm.  
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   - papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami,  
   - podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć 
z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na 
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.  
5.4. Podkład z desek pod pokrycie blachą  
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:  
   - podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z 
desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej 
powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,  
   - odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną 
i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,  
   - podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, 
łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności 
podkładu dopuszcza się układanie desek na styk,  
   - gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu 
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a 
przy kryciu blachą miedzianą — gwoździe miedziane,  
   - w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości „-„30 cm, przy oknach, wokół kominów 
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,  
   - podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.  
5.5. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych  
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 
zaleceń:  
   - łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych,  
   - pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem  
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.  
5.6 Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych  
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących 
wymagania:  
    - podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,  
    - przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,  
    - rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm,  
    - przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna 
wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. 
Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci 
dachowych, przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna 
wynosić:  
   a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm,  
   b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.  
    - wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,  
    - łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,  
    - podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.  
5.7. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych  
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy 
przestrzegać następujących wymagań:  
    - przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i 
dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od 
pochylenia połaci dachowych,  
    - płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub 
dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie 
połaci dachowej,  
    - przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty 
pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż:  
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    a) 35 cm przy okapach bez rynien,  
    b) 20 cm przy okapach z rynnami.  
w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której 
przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe,  
    - na płatwie mogą być zastosowane:  
   a) dźwigary lub rury stalowe,  
   b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt,  
   c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub 
dźwigara) dachowego.  
    - płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed 
korozją,  
    - podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać 
wymaganiom pkt. 5.1,  
    - rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 
powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i 
gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt.  
5.8. Pokrycia z blachy  
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361 :1999.  
5.8.1. Pokrycia z blach płaskich  
5.8.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich  
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:  
podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,  
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej 
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,  
blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy 
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to 
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,  
wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.  
5.8.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej  
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego.  
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci 
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami 
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo.  
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami 
oraz gwoździami ocynkowanymi.  
Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.  
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do 
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty 
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.  
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone:  
   a) w złączach prostopadłych do okapu — na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 
mm,  
   b) w złączach równoległych do okapu — na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 200, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,  
   c) w kalenicy i w narożach — na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.  
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w 
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących 
rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.  
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Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o J arkusza. Z obu stron kalenicy 
rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone 
wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.  
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.  
5.8.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej  
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie 
należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady.  
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.  
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone:  
   a) w złączach prostopadłych do okapu — na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,  
   b) w złączach równoległych do okapu — na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; 
dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą 
powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być 
przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków 
nie powinien być większy od 46 cm,  
   c) w kalenicy i narożach — na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na 
ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na 
zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich 
arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy 
między nimi nie powinny być większe niż 180 mm.  
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 
cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż 
blacha pokrycia.  
5.8.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej  
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia 
blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 
504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta.  
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu — 
na rąbki leżące. Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być 
miedziane.  
5.8.2. Pokrycia z blach profilowanych  
5.8.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej  
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych 
zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. 
Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej.  
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby 
każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym 
działaniu wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy.  
Arkusze blachy powinny być łączone:  
   a) w złączach prostopadłych do okapu — na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane 
nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno być 
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej bla-chę dolna,  
   b) w złączach równoległych do okapu — na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności 
od nachylenia połaci dachowej.  
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna 
być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową 
dopasowaną indywidualnie do profilu blach.  
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny.  
5.8.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)  
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-
02361:1999.  
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 
było na spodzie.  
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Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na 
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 
m.  
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych 
niż 55%.  
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych 
blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.  
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. 
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego 
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych 
należy stosować uszczelki.  
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 
mocować tylko blachą górną.  
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm — przy pochyleniu 
mniejszym niż 55%.  
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące 
(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki 
należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej 
bruździe — w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed 
utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy 
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem 
dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich — co drugi 
grzbiet.  
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie 
należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.  
5.8.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej  
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.  
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym.  
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane 
w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  
5.8.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan  
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów 
ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych 
granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania 
dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988.  
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm.  
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:  
   a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,  
   b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie.  
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do 
pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.  
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym.  
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie 
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników 
atmosferycznych.  
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5.8.4. Pokrycia z blachy aluminiowej  
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych 
powinny być stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002.  
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym.  
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane 
w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002.  
5.8.5. Inne pokrycia z blach  
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-
cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.  
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002.  
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący.  
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-
cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty 
wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.  
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.  
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.  
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym.  
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową,  aluminiową, organiczną, 
wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w 
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.  
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania 
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.  
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na 
zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby 
nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 
piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę — ze względu na korozję miejsc ciętych, po 
cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach, blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów 
samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą 
wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka 
powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co 
drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy — w każdej fali oraz w każdym szeregu 
dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, przed montażem blach dachówkowych należy 
zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami 
od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być 
ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest 
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia 
prawidłowego sposobu ułożenia,  
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pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, niezbędne jest 
prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 
połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej 
powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,  
wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową.  
5.8.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych  
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6.  
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach 
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych.  
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie.  
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż 
odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób 
umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Srednice otworów na wkręty 
lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod 
główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw 
sztucznych.  
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty 
na szerokość co najmniej jednej fali.  
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach 
łat lub płatwi.  
5.9. Obróbki blacharskie  
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od —15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji.  
5.10. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
5.10.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt 
o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  
5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.  
5.10.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome — w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
5.10.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych.  
5.10.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  
5.10.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
5.10.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
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94701:1999 i PN-B-94702:1999  
5.10.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 
PN-EN 607:1999.  
5.10.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
   a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  
   b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości,  
   c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
   d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
5.10.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
   a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  
   b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
   c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach,  
   d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
6.3. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.  
6.4. Kontrola wykonania pokryć  
6.4.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
   a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) — podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
   b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
6.4.2. Pokrycia z blachy  
   a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
   b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
8.2. Podstawę do odbioru wykonania robót — pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej  
8.3. Odbiór podkładu  
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8.3.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.3.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
8.4. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.4.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  
8.4.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
   a) podkładu,  
   b) jakości zastosowanych materiałów,  
   c) dokładności wykonania pokrycia,  
   d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
8.4.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
8.4.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.4.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
   a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
   b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  
   c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
   d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
      — zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
      — stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
      — spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia.  
8.4.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.4.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
   — poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
   — jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,  
   — w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania — rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.5. Odbiór pokrycia z blachy  
8.5.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
8.5.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  
8.5.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
8.5.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
8.6. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
8.6.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
8.6.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 
itp.  
8.6.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
8.6.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
8.7. Zakończenie odbioru  
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8.7.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
   — ocenę wyników badań,  
   — wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
   — stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 
na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.  
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 SST 16 
 
Kod CPV 45331100 INSTALOWANIE CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji sanitarnych — instalacji centralnego ogrzewania.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne” 
2.2. Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
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powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  
2.3. Rurociągi  
Rurociągi z PEX wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego i aluminium muszą spełniać 
wymagania PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cześć 2: Rury Podstawowe 
wymagane parametry:  
    - Materiał rura wielowarstwowa z PE-X i Aluminium  
    - Średnice 16, 20, 26, 32 mm  
    - Grubość ścianek  
        - rury do Ø20 -2mm  
        - rury od Ø26 -3mm  
    - Długości handlowe sztangi 4 m i zwoje 100  
    - Sposób łączenia kształtki zaciskowe lub skręcane  
2.4. Grzejniki płytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym wg PN-EN 442-
1:1999/Al :2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)  
    - wykonane są z walcowanych na zimno blach stalowych według EN 442-l i profilowane co 40    
      mm powłoka gruntująca według DIN 55900 cześć 1, utwardzana termicznie końcowe  
      lakierowane proszkowe według normy DIN 55900 cześć 2, standard RAL 9016  
    - grzejniki wyposażone w uchwyty położone na tylnej ściance ułatwiające montaż na ścianie  
      łatwa do demontażu pokrywa górna i osłony boczne testowane zgodnie z polska norma PN  
      EN 442, jak i przeprowadzane ciągle kontrole gotowych produktów według BS EN ISO 9001  
2.5. Izolacje termiczne.  
Izolację termiczną przewodów rozprowadzających należy wykonać po próbach hydraulicznych i 
rozruchu próbnym instalacji.  
Izolacja cieplna rurociągów winna spełniać wymogi normy PN-85/B-02421.  
Izolację wykonać należy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych „ posiadających odpowiednie atesty 
dot. ochrony p. pożarowej.  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Instalacje 
Budynek ogrzewany będzie z kotłowni. Instalację wykonać z rur PEX łączonych za pomocą kształtek 
zaciskowych lub skręcanych. Przewody instalacyjne systemu PEX należy montować w sposób 
uniemożliwiający ich mechaniczne bądź termiczne uszkodzenie. Układając przewody systemu PEX, 
należy wziąć pod uwagę ich zmianę długości pod wpływem zmiany temperatury. W przypadku 
natynkowego montażu instalacji przewody powinny być prowadzone w sposób umożliwiający 
przejęcie wydłużeń cieplnych z wykorzystaniem zjawiska samokompensacji. Przewodom należy 
zapewnić prawidłowe punkty podparcia umożliwiające przejęcie wydłużeń w określonych 
kierunkach. Prostoliniowe prowadzenie rur na powierzchni ścian i stropów można uzyskać przez 
zwiększenie ilości uchwytów — maks. rozstaw uchwytów wynosi 1m. Ze względu na wydłużalność 
przewodów zalecane jest stosowanie zasady maksymalnego zakrywania instalacji, tj. prowadzenie jej 
w specjalnych kanałach bądź za ekranami. Instalację w bruzdach ściennych lub posadzkach. 
Przewody należy w rurach osłonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych. Dobrym sposobem 
kompensacji wydłużeń cieplnych jest ułożenie instalacji w warstwie izolacyjnej posadzki. Istnieje 
wówczas możliwość swobodnego przesunięcia przewodów, a tym samym kompensacji powstających 
wydłużeń rur. W przypadku montażu długich podejść do odbiorników nie należy prowadzić ich w 
linii prostej. Dla zneutralizowania wydłużeń zaleca się prowadzić przewody sfalowane. W przypadku 
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podłączeń do grzejników czy rozdzielaczy, w odległości 1,0 - 1,5 m, przewody powinny zmieniać 
kierunek pod kątem 90°. Zmiany kierunku biegu instalacji można realizować za pomocą metalowych 
łuków przejściowych. W przypadku prowadzenia przewodów w bruździe ściennej grubość warstwy 
zaprawy zakrywającej rury nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Do zbrojenia bruzdy należy użyć 
siatki Rabitza.  
Uwaga!  
Wszystkie przejścia przewodów przez stropy i ściany, wyjścia rur z posadzki (np. podłączenie do 
rozdzielacza) należy chronić za pomocą rur osłonowych.  
5.3. Montaż grzejników  
Gotowy do montażu grzejnik wysyłany jest w opakowaniu. Dopuszcza się montaż i próbny rozruch z 
opakowaniem na grzejniku przy temperaturze zasilania do 40°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania dotyczące kontroli jakości opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.2. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata  
  techniczna, itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania 
i sposób stosowania.  
6.3. Badanie szczelności na zimno.  
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 
0°C.  
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 
przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie 
instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura 
zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.  
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,1 bar (0,01 Mpa).  
Wartości ciśnienia próbnego 0,2 MPa  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:  
• manometr nie wykaże spadku ciśnienia,  
• nie stwierdzono przecieków ani roszenia.  
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana 
o 10ºC powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bar.  
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 
części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 
prac.  
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 



 141

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.  
6.4. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym.  
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-
91/B-02419 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.”. Próbę szczelności zładu na gorąco należy 
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed 
przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godzin.  
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała 
instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i 
trwałych odkształceń.  
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką 
można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 dobowej 
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  
6.5. Regulacja działania.  
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 
drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 
protokole odbioru.  
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 
montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 
gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować 
prawidłowość odpowietrzenia zładu.  
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:  
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru  
    ± 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad  
    ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku;  
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność   
    pomiaru ± 0,5°C,  
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą   
    manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach:  
    zasilającym i powrotnym; 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów   
    zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem  
    promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a  
    przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu  
    pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami  
    pomiarowymi - 10 m;  
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w  
    ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o  
   dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku.  
Ocena regulacji i kryteria oceny:  
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy  
    dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie  
    najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C,  
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b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania  
    wodnego polega na:  
• skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i    
  porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po  
  upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej   
  temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu  
  regulacyjnego więcej niż ± 2°C,  
• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez  
  sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar  
  temperatury powrotu,  
• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności  
  działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w   
  pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania  
  (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury  
  powietrza.  
• skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i  
  porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem  
  pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego  
  spadku ciśnienia,  
• skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu.  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:  
• przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów  
  wody przez piony i grzejniki,  
• określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze  
  wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie  
  elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i  
  usunąć te przyczyny. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Wymagania dotyczące odbioru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 
7.2. Odbiory częściowe.  
Odbiór powinien objąć swym zakresem:  
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,  
• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie)  
Odbiór należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników.  
Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót 
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.  
7.3. Odbiory końcowe.  
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów  
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych.  
W szczególności należy skontrolować:  
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,  
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  
• wielkość spadków przewodów,  
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
• prawidłowość wykonania odpowietrzeń,  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  
• prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,  
• prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji,  
• prawidłowość zainstalowania grzejników,  
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• jakość wykonania izolacji cieplnej,  
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cześć 2: Rury  
PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezpośrednie działanie naturalnych 
czynników atmosferycznych  
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów  
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). 
Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku  
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.  
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  
PN-EN 442-2:1999/Al:2000 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Arkady, warszawa  
1988.  
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania  
PN-EN 442-1:1999/Al:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności 
publicznej oraz przemysłowych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem 
zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
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1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Instalacja wodociągowa — instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej 
wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda 
z tego ujęcia.  
Instalacja wodociągowa wody ciepłej — instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  
Woda do picia — woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  
Zestaw wodomierzowy — składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.  
Studzienka wodociągowa — obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania 
armatury — np. wodomierza.  
Urządzenie zabezpieczające — urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych  
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:  
   — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
   — projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
   — specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
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z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  
   — oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  
   — deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
   — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach:  
   — z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1÷5,  
   — z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,  
   — z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,  
     z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.  
2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej  
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 
spełniać warunki określone w następujących normach:  
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, 
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
   — rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
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dłuższe niż 1 m,  
   — jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia —5°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury  
Armaturę na leży przewozić pa kowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
4.4.2. Składowanie armatury  
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:  
   — 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. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury.  
Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian 
lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.  
5.4. 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 w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt. 2.2.1.  
5.4.1. Połączenia zgrzewane  
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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.  
5.4.2. 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.  
5.4.3. 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).  
5.4.4. 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.  
5.5. Połączenia z armaturą  
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej.  
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 
2.2.2.  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI 
INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając 
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)  
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia 
oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z 
tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie 
występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do 
badania głównego.  
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym — brak 
przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara — to uznaje się, że instalacja 
wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 
uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego 
należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.  
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Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z 
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).  
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy 
ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.  
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 
należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zakres badań odbiorczych  
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych.  
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.  
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:  
   — temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C.  
   — spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.  
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru.                                                                                                                       
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych 
w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny  prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
   — sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),  
   — sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w  
odpowiednich punktach WTWiO,  
   — przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym.  
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:  
   — zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
   — wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,  
   — dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
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pozytywnym.  
W ramach odbioru końcowego należy:  
   — uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  
   — sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO,  
   — sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
   — sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.  
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze.  
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 
systemie.  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2:  
Rury.  
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3:  
Kształtki.  
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5:  
Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-C-89207: 1997  
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
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ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie.  
PN-79/M-751 10 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.  
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  
PN-79/M-751 13 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.  
PN-78/M-751 14 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
PN-78/M-751 15 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.  
PN-80/M-751 16 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.  
PN-78/M-751 17 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.  
PN-80/M-751 18 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące.  
PN-78/M-751 19 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.  
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.  
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca rozsuwalna.  
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.  
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
jednootworowe.  
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.  
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.  
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.  
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.  
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Adl :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-88/M-54901 .00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.  
PN-88/M-54901 .01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  
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. Na krętki do łączników.  
PN-88/M-54901 .05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.  
PN-71/B-1 0420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.  
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych — zeszyt 7 — COBRTI 
INSTAL.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).   
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).  
10.2.3. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 
2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 60, poz. 417).  
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 SST 18 
 
Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE  

Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
użyteczności publicznej oraz przemysłowych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant, sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem 
zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu 
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przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.), odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.  
Przybór sanitarny — urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  
Podejście — przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym.  
Przewód spustowy (pion) — przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  
Przewód odpływowy (poziom) — przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika.  
Wpust — urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych  
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:  
   — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
   — projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
   — specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania.  
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.                                                                                                           
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:  
   — oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  
   — deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska, lub  
   — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2. 2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach:  
   — z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),  
   — z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),  
   — z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).  
2.2.2. Przybory i urządzenia  
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej 
specyfikacji.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.                                        
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
   — rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m,  
   — jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
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Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń  
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym.  
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń  
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:  
   — wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  
   — wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
   — wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,  
   — wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.  
5.3. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub 
wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. rzewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce 
piaskowej.  
5.4. 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 w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt. 2.2.1.  
5.4.1. 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 
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żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co 
mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie.  
5.4.2. 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.  
5.4.3. Połączenia klejone  
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. 
Powierzchnie elementów łączonych 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.  
5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami  
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.  
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.  
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 
producentów określonych przyborów i urządzeń.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w 
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed 
zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na 
szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości.  
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich 
połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zakres badań odbiorczych  
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.  
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  
   — przebieg tras kanalizacyjnych,  
   — szczelność połączeń,  
   — sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  
   — lokalizacja przyborów i urządzeń.  
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 
— częściowego.  
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 
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robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione 
bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.  
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego — 
częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.  
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym.  
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:  
   — użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,  
   — prawidłowość wykonania połączeń,  
   — wielkość spadków przewodów,  
   — odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,  
   — prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami),  
   — prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,  
   — protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
   — protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
   — zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń.  
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego — końcowego.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 
1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej  
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności.  
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  
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PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.  
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  
PN-81/B-12632/Azl :2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).  
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.  
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-78/B-1 2637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.  
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.  
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000/Api :2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.  
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-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.  
PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem.  
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 
cieczy lekkich.  
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).   
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 
10.2.3. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 
2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.).  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków 
bytowych, komunalnych, przemysłowych i opadowych.  
Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnych na 
terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem 
zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
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pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na 
tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.  
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się 
dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia.  
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych.  
Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  
Sieć deszczowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej.  
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły.  
Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale.  
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.  
Komora robocza — część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.  
Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi.  
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych  
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
   - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),  
   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072),  
   - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami),  
   - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),  
   - dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć:  
   - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  
   - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
   - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.  
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące:  
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.  
2.2.2. Rury i kształtki z polipropylenu (PP)  
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone 
w PN-EN 1852-1:1999.  
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące:  
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.  
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.  
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:  
   - beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,  
   - kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,  
   - cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037,  
   - tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP. PE i inne.  
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 
izolacje.  



 165

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo 
dopuszcza się 1,0 m a wysokość komory roboczej 2,0 m.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
— rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż lm,  
   — jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia —5°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych  
4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone 
ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi 
— najlepiej taśmami parcianymi).  
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi.  
4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów prefabrykowanych  
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach.  
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
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materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.  
4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych  
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były 
narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze 
poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami.  
4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych  
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:  
   — dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,  
   — wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,  
   — obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),  
   — przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.  
5.3. Montaż rurociągów  
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:  
   — montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,  
   — montaż odcinków rurociągu w wykopie.  
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej L obwodu.  
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP  
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-
1999, PN-EN 1852/A1:2004.  
5.4.1. 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.  
5.5. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.  
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W).  
Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest 
mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.  
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy 
przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące.  
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:  
   — 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
   — 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,  
   — 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,  
   — m2 — odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badań  
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót.  
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.  
8.3. Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
   — zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 
±1 cm,  
   — zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem,  
   — zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją,  
   — zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
   — zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury.  
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.  
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego — częściowego, który stanowi podstawę do 
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decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.  
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym — częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  
8.4. Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
   — zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,  
   — zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu,  
   — zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
   — zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  
   — protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,  
   — projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
   — wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
   — inwentaryzacją geodezyjną,  
   — protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej,  
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego.  
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  
   — o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę,  
   — o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).  
10.2 Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 
2011).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  
10.3 Normy  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania  
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji  
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu  
PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana Al)  
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności  
PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych  
PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe  
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne  
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej  
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma  
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne  
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Kod CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI  

ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU 
OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I 
ODBIORNIKÓW  ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 
przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z:  
   — układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 
rozdzielnicami,  
   — montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z:  
   — kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
   — wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 
roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  
   — ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,  
   — wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji,  
   — ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci 
teleinformatycznych),  
   — wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
kabli i przewodów,  
   — przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:  
Specyfikacja techniczna — dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  
Aprobata techniczna — dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań.  
Deklaracja zgodności — dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  
Certyfikat zgodności — dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikująca), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  
Część czynna — przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna).  
Połączenia wyrównawcze — elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody — materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów — zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  
   — przepusty kablowe i osłony krawędzi,  
   — drabinki instalacyjne,  
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   — koryta i korytka instalacyjne,  
   — kanały i listwy instalacyjne,  
   — rury instalacyjne,  
   — kanały podłogowe,  
   — systemy mocujące,  
   — puszki elektroinstalacyjne,  
   — końcówki kablowe, zaciski i konektory,  
   — pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.).  
Urządzenia elektryczne — wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Odbiorniki energii elektrycznej — urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  
Klasa ochronności — umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) — kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 
do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) „ ułatwia 
właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane 
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.  
Stopień ochrony lP — określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  
Obwód instalacji elektrycznej — zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
Przygotowanie podłoża — zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;  
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  
   — Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
   — Kucie bruzd i wnęk,  
   — Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
   — Montaż uchwytów do rur i przewodów,  
   — Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,  
   — Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  
   — Oczyszczenie podłoża — przygotowanie do klejenia.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.7. Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  
   — projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów,  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.  – tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:  
   — spełniania tych samych właściwości technicznych,  
   — przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:  
   — dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,  
   — wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
   — oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
   — wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
   — wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
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2.2.1. Kable i przewody  
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.  
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 
kV, a przekroje żył 16 do 1000 mm.  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, 
a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 
przewodu.  
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 
wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosi (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym 
zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 
mm należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.  
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże 
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej 
liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw 
oświetleniowych zamontowanych liniowo.  
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium 
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o 
określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.  
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  
Przepusty kablowe i osłony krawędzi — w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 
ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 
bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe).  
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo 
z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 
Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie 
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).  
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych 
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od — 5 do + 
60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają 
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg 
zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach — wysokość 176 do 2800 mm 
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe — zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
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wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, 
a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub 
sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 16 do  
63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice 
typowych rur karbowanych: od 16 do 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą 
być gładkie lub karbowane — średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od 13 do 42 mm, 
średnice typowych rur karbowanych giętkich: od 7 do 48 mm i sztywnych od 16 do 50 mm. Dla 
estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie 
osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.  
Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane 
z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów 
podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe 
punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do 
montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów 
podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w 
szlichcie o grubości 40 do 115 mm — z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także 
w podłogach pustakowych lub podniesionych.  
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 
wykonane także z metali).  
Uchwyty do rur instalacyjnych -  wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny lP 
2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu 
— występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podłogowe. W zależności 
od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka 
sprzętowa 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 70 mm 
lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żył do 6 mm. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i włączników instalacyjnych powinny by przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 
umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt — ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  
2.2.4. Sprzęt instalacyjny  
• Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych:  
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoc 
wkrętów lub „pazurków”.  
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
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• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 
mm2.  
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia.  
• Podstawowe dane techniczne:  
   — napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  
   — prąd znamionowy: do 10 A,  
   — stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum lP 2X,  
   — stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum lP 44.  
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:  
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach 60 mm za pomoc wkrętów lub „pazurków”.  
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.  
• Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.  
• Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
Podstawowe dane techniczne gniazd:  
   — napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  
   — prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,  
   — prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,  
   — stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
   — stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy  
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej:  
   — dobór opraw i źródeł światła,  
   — plan rozmieszczenia opraw,  
   — rysunki sposobu mocowania opraw,  
   — plan instalacji zasilającej oprawy,  
   — obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,  
   — zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.  
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych — występują w czterech klasach 
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.  
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 
otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.  
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:  
   — do żarówek,  
   — do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),  
   — do lamp rtęciowych wysokoprężnych,  
   — do lamp sodowych,  
   — do lamp ksenonowych.  
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 
związane ze stopniami ochrony:  
   — zwykła IP 20  
   — zamknięta IP 4X  
   — pyłoodporna IP SX  
   — pyłoszczelna IP 6X  
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   — kroploodporna IP Xl  
   — deszczodporna IPX3  
   — bryzgoodporna IP X4  
   — strugoodporna IP X5  
   — wodoodporna IP X7  
   — wodoszczelna IP X8  
W praktyce zdarza się „ że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 
64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i 
deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg 
ochronny dla opraw drogowych)  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
   — są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
   — są właściwie oznakowane i opakowane,  
   — spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
   — producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych — wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.  
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. Prace można 
wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

4. TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2 Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: — 15°C i — 5°C dla krążków, ze względu na możliwość 
uszkodzenia izolacji.  
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 



 179

nadzoru.  
5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
(pkt. 2.2.2.), 
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie),  
   — puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,  
   — przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur,  
   — koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,  
   — wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm 
dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. 
W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie 
jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia,  
   — oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  
   — roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych,  
   — przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Azl:2000.  
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach.  
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.  
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.  
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe.  
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry.  
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Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.  
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej.  
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami.  
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych  
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:  
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego — dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu — głównej szyny uziemiającej.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.  
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-IEC  60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000  
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli:  
   — zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
   — zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  
   — stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  
   — sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  
   — poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
   — poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej,  
   — poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  
   — pomiarach rezystancji izolacji,  
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
   — przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  
   — instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 
pomp.  
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem:  
   — wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,  
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
   — dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
   — dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700: 1998/Az1 :2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 
końcowego.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 .Normy  
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych.  
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych.  
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.  
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).  
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego.  
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne.  
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 
ogólne.  
PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
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PN-E-04700: 1998/Az1 :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Azl).  
PN-E-93207: 1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207: 1998/Az1 :1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).  
PN-E-93210: 1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
10.2 Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
10.3 .Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
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. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
10.4 Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego 
napięcia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
1.1. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
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uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania robót 
związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z:  
   — kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) 
rozdzielnicy,  
   — wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy 
rozdzielnicy (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia 
rozdzielnicy,  
   — zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu 
zgodnym z dokumentacją techniczną,  
   — dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu 
materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej,  
   — wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji 
pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,  
   — wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,  
   — przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,  
   — opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,  
   — montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,  
   — przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów 
kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”., a także podanymi poniżej:  
Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki  
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami 
zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów 
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w 
zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, 
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.  
Klasa ochronności — umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 
na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
Stopień ochrony obudowy IP — określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem 
cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej — zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.  
Obwód instalacji elektrycznej — zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane 
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
Deklaracja zgodności — oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, 
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niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”..  
1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych  
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią:  
   — projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów,  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.  – tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji,  
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:  
   — spełniania tych samych właściwości technicznych,  
   — przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:  
   — dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,  
   — wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(lEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
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   — oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
   — wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
   — wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Obudowy  
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są 
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod 
napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do 
wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego 
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych 
i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy 
montaż.  
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 
referencyjna.  
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 
obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę 
deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).  
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy 
dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych 
wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. 
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta 
obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek 
wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) 
oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).  
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN  
60446:2004.  
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic  
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź 
deklarację zgodności.  
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna.  
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn 
lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.  
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 
(4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy montować końcówki 
kablowe wg instrukcji producenta.  
Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych 
jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych 
długościach.  
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice  
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Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.  
Podstawowe sposoby montażu:  
   — zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,  
   — osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 
przygotowane w obudowie),  
   — przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 
wsporczej.  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki:  
   — są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
   — są właściwie oznakowane i opakowane,  
   — spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
   — producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji — wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic  
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości 
materiałów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy 
stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów  
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych.  
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej 
łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości 
uszkodzeń transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.  
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych  
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień 
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ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, 
dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja 
wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest 
załącznikiem do dokumentacji.  
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z 
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można 
pominąć.  
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.  
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.  
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególności:  
   — stopień ochronności,  
   — wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,  
   — typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, 
wnękowa  
   — typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 
słaboprądowa,  
   — sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,  
   — typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,  
   — sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 
dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-
EN 60439-2:2004,  
   — rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,  
   — sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań 
normy PN-EN 60439-3:2004,  
   — kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,  
   — kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 
znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,  
   — oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny 
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,  
   — w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona 
na rysunek schematu rozdzielnicy.  
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic 
mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. 
obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.  
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:  
   — wolnostojące,  
   — przyścienne,  
   — wiszące (naścienne),  
   — wnękowe.  
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową 
IEC-439-l). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, 
zgodne z ww. wymogami normy.  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi 
norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi 
spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.  
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego 
z elementami pod napięciem.  
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu 
elementów wykonawczych od frontu.  
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 
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ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy 
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca).  
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę 
jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w 
ramach dysponowanej powierzchni.  
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być 
wykonane minimum w II klasie ochronności.  
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki 
izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie.  
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z 
nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w 
sposób trwały.  
5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych  
Zakres robót obejmuje:  
   — przemieszczenie w strefie montażowej,  
   — rozpakowanie,  
   — ustawienie na miejscu montażu wg projektu,  
   — wyznaczenie miejsca zainstalowania,  
   — trasowanie,  
   — wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,  
   — osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 
zabetonowaniem,  
   — montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania 
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),  
   — podłączenie uziemienia,  
   — sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 
minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,  
   — sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,  
   — przeprowadzenie prób i badań.  
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 
kabli odpływowych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN  
60439-1:2003 i PN-E-04700: 1998/Azl :2000  
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli:  
   — zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
   — zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,  
   — napisów informacyjno-ostrzegawczych,  
   — działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),  
   — działania sygnalizacji stanu położenia łączników,  
   — stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,  
   — stanu zewnętrznego głowic kablowych,  
   — stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,  
   — stanu ochrony przeciwporażeniowej,  
   — stanu urządzeń wentylacyjnych — chłodzenie rozdzielnicy,  
   — schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,  
   — stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,  
   — sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,  
   — poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 
przez wykonawcę montażu.  
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Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na:  
   — pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników,  
   — pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników,  
   — pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania 
wyłączników,  
   — badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),  
   — próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),  
   — pomiarów czasów łączenia układów zwiernik — odłącznik,  
   — pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników.  
 Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:  
   — pomiarach rezystancji izolacji,  
   — sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,  
   — zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci),  
   — zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników 
różnicowo prądowych, itp.  
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M2. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M2. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 ky.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-lEC 60364-6-61:2000.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.:  
   — wykonanie i montaż konstrukcji,  
   — ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów  
z przynależną do stosowania aparaturą,  
   — ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,  
   — ustawienie rozdzielnicy,  
   — obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,  
   — instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.  
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem:  
   — instalacji wtynkowych i podtynkowych,  
   — sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,  
   — fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.  
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8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
   — izolacji torów głównych,  
   — izolacji torów pomocniczych,  
   — działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,  
   — działania mechanicznego łączników, blokad itp.,  
   — instalacji ochronnej.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-1EC  
60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1998/Azl :2000.  
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z 
tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a 
rozdzielnice o napięciu do 1 kV — induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.  
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania 
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania 
rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji 
eksploatacyjnej.  
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz 
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych 
(zamknięcie — otwarcie) każdego łącznika.  
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego 
— od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.  
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. 
W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.  
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 .Normy  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu PN-EN 60439-2:2004  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych  
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe  
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące 
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania 
dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe 
dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 
dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDC5) do rozdziału energii w sieciach  
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych  
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  
PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 
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rozdzielczych  
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 
ogólne  
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w 
warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  
PN-E-04700: 1998/Azl :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Azl)  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze  
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
10.2.3. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
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. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w 
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
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techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z:  
   — wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień  
   — montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,  
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z:  
   — kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
   — wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 
roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów 
uziemień itp.),  
   — ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,  
   — wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wskazanych w dokumentacji,  
   — przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”., a także podanymi poniżej:  
Część dostępna — przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim 
znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, 
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).  
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.  
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) — napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na 
ziemi, na którym znajdują się stopy.  
Osłona izolacyjna — osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.  
Ziemia odniesienia — miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.  
Przewód uziemiający — przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.  
Sieć skompensowana — sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny 
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową 
jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).  
Uziemienie — zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację.  
Może występować jako uziemienie:  
   — ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub  
   — robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).  
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
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iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy 
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 
50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.  
Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w 
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.  
Może występować jako:  
   — naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),  
   — sztuczny (wykonany w celu uziemienia),  
   — sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).  
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku  
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.  
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:  
   — Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana  
   — Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana  
Zwody — górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna.  
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).  
Rodzaje zwodów:  
   — Zwody naturalne — zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 
dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, 
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli 
spełnione są dodatkowe warunki:  
   1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla 
aluminium  
   2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,  
— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu 
jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast 
montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, 
podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych 
niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów 
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego 
dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej 
(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).  
Przygotowanie podłoża — zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie 
z dokumentacją.  
Zalicza się tu następujące grupy czynności:  
   — wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
   — kucie bruzd,  
   — osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
   — osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,  
   — montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.  
Ochrona wewnętrzna — zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: 
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 
odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  
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   — projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów,  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.  – tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  

2. MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji projektowej.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:  
   — spełniania tych samych właściwości technicznych,  
   — przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:  
   — dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,  
   — wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
   — oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
   — wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
   — wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
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sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Zwody  
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.  
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy 
układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów 
poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. 
Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:  
20 m dla ochrony podstawowej, 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 10 m dla obiektów 
zagrożonych wybuchem.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać: 
zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem, oraz 
zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z 
powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy — wtedy 
stosujemy para metry podstawowe).  
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów 
zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-
05003.04 „Ochrona specjalna”.  
2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych  
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych  
   — do zatapiania w betonie  
   — do mocowania na żerdzi żelbetowej  
   — do przykręcania (pionowy i poziomy)  
   — do przyklejania  
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych  
   — do przyspawania do przewodu okrągłego  
   — do mocowania na gąsiorze  
   — do kotwienia (pionowy i poziomy)  
Zaciski  
   — do przykręcania przewodów naprężanych  
   — dwuprzelotowe do przewodu okrągłego  
Złączki  
Zaciski probiercze — łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają 
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z 
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia 
rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy 
dostęp z poziomu ziemi.  
Zaciski do uziemienia ekranów kabli  
2.2.3. Uziomy  
Naturalne — najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone 
pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego 
uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy 
się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.  
Dodatkowe — montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do 
sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być 
mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z 
wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.  
Sztuczne — montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego 
układaniu należy uwzględnić następujące zasady:  
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   1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,  
   2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,  
   3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,  
   4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,  
   5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść 
dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,  
   6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m 
przy długości ponad 2,5 m,  
   7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla 
gruntów o rezystywności < 500 IJm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 IJm.  
2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny  
Połączenia wyrównawcze — najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której 
dołączone są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z 
szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) 
„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)”.  
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub 
systemy mieszane.  
Odstępy izolacyjne — układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych 
instalacji metalowych.  
Ograniczniki przepięć — stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji 
elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania 
potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub 
wybranych elementów.  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
   — są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
   — są właściwie oznakowane i opakowane,  
   — spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
   — producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych — wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
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4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2.Transport materiałów  
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: — 15°C i — 5°C 
dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.  
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.  
5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień  
Zakres robót obejmuje:  
   — przemieszczenie w strefie montażowej,  
   — złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
   — wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu,  
   — roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste 
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów 
poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w 
ścianach, podłożach, lub sufitach  
   — osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek 
wraz z zabetonowaniem,  
   — montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu 
instalacji odgromowej,  
   — oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,  
   — roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: 
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,  
   — przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Azl:2000.  
5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych  
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego — dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.  
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.  
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.  
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700: 1998/Azl :2000  
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli:  
   — zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
   — zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,  
   — stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów  
   — sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji  
   — poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 
uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
   — pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.  
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 U/V (dla zasilania 
z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez 
transformator dwuuzwojeniowy.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
   — przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,  
   — instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i 
uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.  
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.  
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi 
całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
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zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
   — dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
   — szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
   — protokoły odbiorów częściowych,  
   — karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST. porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
   — jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  
   — jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
   — w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC  
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1998/Azl :2000.  
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia 
piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze 
schematem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym.  
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów.  
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych.  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub  
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych.  
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  
PN-IEC-61024-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC-61024-1-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61024-1:2001/ Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC-61024-l-2 :2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne.  
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. 
Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).  
PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje 
światłowodowe.  
PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie 
wykonywane przewodami metalowymi.  
PN-86/E-05003 .01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.  
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci 
prądu przemiennego.  
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z 
tlenków metali do sieci prądu przemiennego.  
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-E-04700: 1998/Azl :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Azl).  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2 Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, 
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Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 
2004 r.  
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  
10.3 Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
10.4 .Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
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. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
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1. WSTĘP 
l.l. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego pod boiska. 
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1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem  koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi  profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
nawierzchnie boisk   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.   
2.2. Rodzaje materiałów - nie występują     
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić    
  wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym   
  prostopadle do kierunku pracy maszyny,  
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
4.2.Transport ziemi  
Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być  
zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.  
5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 1,00. Do profilowania podłoża 
należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  
- górna warstwa o grubości 20 cm - 1,00  
- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża — 0,97  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy  
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od -20% do +10%.  
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża - minimalna częstotliwość badan i pomiarów  
1. Szerokość koryta 10 razy na I km  
2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu  
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  
4. Spadki poprzeczne 10 razy na I km  
5. Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg   
    ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  
6. Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg   
     ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie    
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    rzadziej niż raz na 600 m  
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm i-5 cm.  
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie z 
norma BN-68/8931-04 [4].  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja projektowa 
z tolerancja ± 0,5%.  
6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej ni_ ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-B-0448 I Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-IB-0671 4-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta  
BN-6818931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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l.l. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odcinających stanowiących cześć podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie 
wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod boiska.   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”.   
2.2. Rodzaje materiałów -  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
- piasek 
2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:  
a) szczelności,  
b) zagęszczalności  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku li 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-lIlII [3], dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy  
PN-B-11112 [4].  
2.4. Wymagania dla geowłókniny  
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczna wydana przez uprawniona jednostkę.  
2.5. Składowanie materiałów  
2.5.1. Składowanie kruszywa  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek,  
- walców statycznych,  
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
4.2.Transport kruszywa 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  
Warstwy odcinającą i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania.  
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinającą i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączająca lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określona 
ilością wody i równomiernie wymieszać  
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinającą po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie.  
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłókniną.  
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
lezącej warstwy nawierzchni.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczna, zgodnie z pkt. 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej: 
1 Szerokość warstwy 10 razy na I km  
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  
4 Spadki poprzeczne 10 razy na I km  
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg   
   ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  
6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg  
   ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  
7 Grubość warstwy  
   Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2   
   Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2  
8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej  
   niż raz na 600 m2 
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 
6.3.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może sie różnic od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równość warstwy  
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrowa łata, zgodnie z 
norma BN-68/8931-04 [7].  
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrowa łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm.  
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej ni_ ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
6.3.7. Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -
2 cm 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
Mierzyc łączna grubość tych warstw.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona  
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie  
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny  
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  
6.3.8. Zagęszczenie warstwy  
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Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
nie powinien być mniejszy od 1.  
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości  
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,  
określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17.  
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i  
mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
10.2. Inne dokumenty  
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem  
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986  
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1. WSTĘP 
l.l. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.  
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi  
w dokumentacji projektowej, jako:  
- podbudowę pomocniczą,  
- podbudowę zasadniczą.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.  
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”.   
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są:  
    - kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,  
    - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.  
2.3. Wymagania dla kruszyw  
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112:  
    - tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,  
    - kliniec od 20 mm do 31,5 mm,  
    - kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.  
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w SST.  
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:  
    - klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,  
    - klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.  
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2.  
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji  

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 

L.p. Właściwości Klasa II Klasa III 
1. Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:  

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:  
- w tłuczniu  
- w klińcu  
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż; 

 
 

35 
40 
30 

 
 

50 
50 
35 

2. Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych  
b) dla kruszyw ze skal osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3. Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %   
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ubytku masy, nie więcej niż:  
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych  
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
4,0 
5,0 

 
10,0 
10,0 

4. Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11 112 [8], % 
ubytku masy. Nie więcej niż:  
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
Nie bada się 

 
 
 

Nie bada się 
Nie bada się 

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, 
 wg PN-B-11112 

Lp. Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa  
lub podbudowa  

zasadnicza 

Podbudowa  
pomocnicza 

1. 

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]  
a) zawartość ziarn niniejszych niż 0,075 mm, odsianych 
na mokro, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu  
- w klińcu  
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  

 
 
 
3 
4 
  

75 
 

15  
  

15 

 
 
 
4 
5 
 

65  
 

25  
  

20 

2. 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1] 
% m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  

 
 

0,2 

 
 

0,3 

3. 

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % 
m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu  
- w klińcu  

 
 

40  
nie bada się 

 
 

45  
nie bada się 

4. 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg 
PN-B-06714-26 (6]:  
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż:  

 
 

wzorcowa 
 

2.4. Woda  
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamienne powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,  
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,  
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,  
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem,  
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,  
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  
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g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania  
wody. 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
4.2.Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 
być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. W przypadku zastosowania 
pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo 
odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych.  
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia 
wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz 
odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.  
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa  
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać 
w dwóch warstwach.  
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego.  
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.  
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego 
w czasie szczotkowania.  
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5.4. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej   
  grubości warstwy po zagęszczeniu,  
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego  
  wskaźnika zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera.  
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych OST.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.  
 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

L.p. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalne ilości badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia  
podbudowy (m2) na jedno 

badanie 
1. Uziarnienie kruszywa 2 600 2. Wilgotność kruszywa 
3. Zagęszczenie podbudowy 10 próbek na 10.000m2 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa  
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.  
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
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Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Grubość podbudowy 

Podczas budowy:  
- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż   
   raz na 400 m2 

Podczas odbioru:  
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 

2. Szerokość podbudowy 40 razy na 1 km 
3. Równość podłużna co 20 m łatą 
4. Równość poprzeczna 40 razy na 1 km łatą 4m 
5. Spadki poprzeczne 40 razy na 1 km 
6. Rzędne co 25 m 

7. Ukształtowanie osi w 
planie co 100 m 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm,  
-5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać:  
    - 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  
    - 15 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm.  
6.4.7. Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  
    - dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,  
    - dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.  
6.4.8. Nośność podbudowy  
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
6.5.2. Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
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odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 
Koszty poniesie Wykonawca.  
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222

 
 
 

S T W i O R 

 

 
 

BUDOWA LODOWISKA KRYTEGO W JAROCINIE 
 
 
 
 
 
 
 
 SST 26 

 
Kod CPV 45233000 PODBUDOWA BETONOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 223

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej  
(1) Cement  
a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20  
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20  
b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C35) 50-60%  
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  
Zawartość alkaliów do 0,6%  
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  
c) Opakowanie  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej  
trzywarstwowe, wg PN-761P-79005.  
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane:  
    - oznaczenie  
    - nazwa wytwórni i miejscowości  
    - masa worka z cementem  
    - data wysyłki  
    - termin trwałości cementu.  
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  
d) Świadectwo jakości cementu  
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2.  
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
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f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000: 1990.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej:  
     - oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  
     - oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  
       sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie    
       rozpadających się w wodzie.  
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu.  
g) Magazynowanie i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w 
zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w 
przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
(2) Kruszywo.  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  
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.  
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje  
oznaczenia:  
    - składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  
    - kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  
    - zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
    - zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-067 14/12.  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą  
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0—2 mm.  
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy podkładu betonowego.  
B-20 dla wykonania konstrukcji podkładu betonowego pod wykładzinę tartanową. Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
    - nasiąkliwość nie większa jak 4%;  
    - mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od   
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      20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
3.2. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
(1) Środki do transportu betonu  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).  
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
(2) Czas transportu i wbudowania  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zalecenia ogólne  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
i PN-63/B-0625 1.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
(1) 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.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
(2) Mieszanie składników  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
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zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia - przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 
cm należy stosować belki wibracyjne.  
(4) Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości.  
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.  
(5) Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
     - usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy   
       pozostałego szkliwa cementowego,  
     - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku   
       zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu  
       cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem  
       betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin.  
(6) Wymagania przy pracy w nocy.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
(7) Pobranie próbek i badanie.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
    - badanie składników betonu  
    - badanie mieszanki betonowej  
    - badanie betonu.  
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
(2) Zabezpieczenie podczas opadów  
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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.  
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  
5.5. Pielęgnacja betonu  
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
(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.  
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu  
Równość powierzchni i tolerancji.  
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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
1.2. Zakres stosowania ST  
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonową kostkę brukową 
stosuje się do nawierzchni:  
    - dróg dojazdowych,  
    - placów, parkingów, wjazdów do bram,  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 
m.  
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.  
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta:  
1. odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
2. gatunek 1,  
3. klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  
4. barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego,  
5. wzór (kształt) kostki: wg wskazań Inwestora  
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  
a) długość: od 140 mm do 280 mm,  
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  
c) grubość: 80 mm i 60 mm  
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi  
odchyłkami od wymiarów:  
    - długość i szerokość ±3,0 mm,  
    - grubość ±5,0 mm,  
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”,  
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCI lub 150  
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie  
następujące warunki:  
    - próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
    - łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków   
       kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  
    - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być  
       większe niż 20%,  
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna   
    przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50”,  
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej   
    górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,   
    krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być  
    jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny  
    przekraczać wartości podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci  
    białych plam  
     - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas   
       jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  
2.2.3. Składowanie kostek  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  
    - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla   
      gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania  
      PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-   
      32250),  
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
    - zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
    - do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy  
       kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,   
       poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie  
       odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w   
       nawierzchniach z betonu cementowego”,  
    - do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę  
      cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny   
      materiał zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].  
2.4. Krawężniki, obrzeża  
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni 
z kostek można stosować krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu 
wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną,  
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych.  
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i  
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą)  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) 
względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 
1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i 
obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu.  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
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Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem.  
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami.  
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie.  
5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki  
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
1. wykonanie podbudowy,  
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży),  
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
4. ułożenie kostek z ubiciem,  
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
5.4. Podbudowa  
Zgodnie z ST „Podbudowy z tłucznia kamiennego”.  
5.5. Obramowanie nawierzchni  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.  
Ustawianie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST „Krawężniki”  
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  
5.6. Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod  
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie  
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R2g = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
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20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce.  
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.7.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich  
układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w  
przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do  
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 
układania i  
wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 
wyłącznie na podsypce piaskowej.  
5.7.2.Warunki atmosferyczne  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.).  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
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5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  
5.7.5.1. Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 
podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi.  
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  
Przy wypełnianiu spoin zaprawą, cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne  
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 
Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób 
wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w 
nawierzchniach z betonu cementowego”.  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 
jezdni.  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
a) w zakresie betonowej kostki brukowej  
    - aprobatę techniczną,  
    - certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech  
      charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  
    - wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),  
b) w zakresie innych materiałów  
    - sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych   
      (krawężników, obrzeży),  
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    - ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą   
      wątpliwości Inżyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

L.p. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1. Zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej - 

2. Położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

3. Rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: -1 cm: -2 cm 

4. Równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czterometrową) j.w. Nierówności do 8 mm 

5. 

Równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą 
i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metoda niwelacji) 

j.w. Prześwit między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

6. Spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) j.w. 

Odchyłki od 
dokumentacji 

projektowej do  
0.3% 

7. Szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) j.w. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5cm 

8. 

Szerokość i głębokość  
wypełnienia spoin i szczelin (oględziny  
i pomiar przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach  
charakterystycznych 

dziennej 
Wg pktu 5.7.5 

9. Sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 

Inżyniera 
 

6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy  

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

L.p. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin  

2. Badanie położenia osi nawierzchni w planie  
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m  
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 2)  

3. Rzędne wysokościowe, równość podłużna  
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
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wartości podanych w tab. 2, lp. od 3 do 7)  

4. 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin  
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin  
i szczelin  

Wg pktu 5.5 i 5.7.5  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
    - przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
    - ewentualnie wykonanie podbudowy,  
    - ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
    - wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
    - ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Polskie Normy  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
10.2.Branżowe Normy  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów   
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
BN-64/8931-01 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego Drogi   
samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
dostawy, montażu i odbioru elementów technologii lodowiska krytego w Jarocinie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
    W zakres robót wchodzi dostawa i montaż wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z 
opisem technicznym i zaleceniami producenta: 

Agregat na lodowisko 20m x 40m , 200kW z modułem pompowym, - lodowisko  
Sezonowe: 
wydajnosc chłodnicza 200 kW, temp. otoczenia +10 oC 
• czynnik chłodniczy R-410A 
• ciecz schładzana glikol etylenowy 35%, temp. -8 / -11oC, 
 nominalny przepływ cieczy 64,2 m3/h zabrudzenie parownika 0,000086 m2K/W ) 
• EER sprezarek 2,9 w punkcie pracy 
• nominalny pobór mocy chillera 78,6 kW w punkcie pracy 
• cisnienie dyspozycyjne chillera 210 kPa wyposazenie 
• 2 niezalezne obiegi chłodnicze 
• 4 stopnie regulacji wydajnosci 
• 4 sprezarki scroll - sprezarka zalana olejem, grzałka oleju 
• skraplacz lamelowy w wykonaniu Cu-Al., wentylatory osiowe 
• parownik płaszczowo-rurowy 
• wbudowany moduł pompowy bez zbiornika zasobnikowego 
• chiller okablowany 
• szafa zasilajaco-sterujaca 
• chiller napełniony czynnikiem R-410A 
• kompaktowa budowa 
• certyfikat CE 

 
REKREACYJNE Samoprzymarzalne bandy lodowiska o wymiarze 1200mm x 2400mm 
wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, wyłożone: 

 białą płytą z tworzywa sztucznego PE300, 
 żółtą płytą odbojową 
 niebieską listwą poręczową. 
 Komplet band zawiera: 

furtki dla łyżwiarzy 
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bramy wjazdowe dla rolby, 
kpl mocowana przy użyciu stóp samoprzymarzalnych 
 

Instalacja lodowiska rury PEHD 25mm x 2,3mm wykonana w układzie Tichelmana: 
 kompletne orurowanie z listwami dystansującymi 
 kpl kształtek, grzebieni dystansowych, szybkozłączek victaulik, zaślepek, 

odpowowietrzników, listwy montażowe w rozstawie co 1,0m 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. Są 
także zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Wymagania ogólne 
         Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00 
oraz w opisie technicznym. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem technicznym, oraz 
poleceniami Zamawiającego lub ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym asortymentu i standardu 
przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Zamawiający lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
      Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej ST.00 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
       W trakcie realizacji robót badaniom podlegają : 
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urządzeń i wyposażenia 
b) wyposażenie zewnętrzne 
c) zgodność wyposażenia z opisem technicznym  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
         Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru 
robót. Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
       Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie opisu technicznego, rysunków i z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
         Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
        Roboty uznaje się za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
8.3 Rodzaje odbiorów robót 
     Roboty podlegają odbiorowi końcowemu. 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 
a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego 
b) uwagi i zalecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
c) dzienniki budowy 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
dostawy, montażu i odbioru elementów technologii lodowiska krytego w Jarocinie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
    W zakres robót wchodzi dostawa maszyny do pielęgnacji lodowiska – ROLBY: 
Napęd: 
- silnik – LPG, chłodzony cieczą, 
- prędkość (przód i tył): 0-13 km/h 
- napęd na 4 koła hydrostatyczny 
- hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego 
- opony kolcowane 
- przekładnia biegów: jednostopniowa w przód, bieg jałowy i bieg wstecz 
- zbiornik na śnieg podnoszony i przechylany hydraulicznie celem 
łatwego opróżniania 
- pojemność zbiornika na śnieg wyłożnego tworzywem o dużej gładkości, 
zapiegającemu przymarzaniu śniegu: min 2 m3 
- pojemność zbiornika wody: min 500 l 
- zbiornik na wodę wykonany ze stali nierdzewnej 
- szerokość robocza ze strugiem: min 1700 mm; 
- głębokość pracy: 0.01mm – 3 mm; 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
- boczną szczotkę wysuwaną i sterowaną hydraulicznie 
- nadmuch ciepłego powietrza na stanowisku operatora 
- oświetlenie, lusterka, hamulec ręczny, sygnalizację dźwiękową 
- dosatkowy nóż i ręcznik rozprowadzający wodę, 
- skrzynka narzędziowa,  
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. Są 
także zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 245

S T W i O R 

 

 
 

BUDOWA LODOWISKA KRYTEGO W JAROCINIE 
 
 
 
 
 
 
 
 SST 30 

 
CPV 45216110-8 Roboty 
budowlane w zakresie 
obiektów budowlanych dla 
służb porządku publicznego 
CPV 32410000-0 Lokalna sieć 
komputerowa  
CPV 45314320-0 Instalowanie 
okablowania komputerowego 
CPV 45315100-9 Instalacyjne 
roboty elektryczne  
CPV 45317000-2 Inne 
instalacje elektryczne 

INSTALACJE TELETECHNICZNE 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
dostawy, montażu i odbioru elementów instalacji telketechnicznych lodowiska krytego w 
Jarocinie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
    W zakres robót wchodzi dostawa i montaż wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym 
jak poniżej: 
 
1.3.1. Ogólna idea  
 
 Elektroniczny System Obsługi Klienta jest narzędziem przeznaczonym dla firm i 
instytucji posiadających lub obsługujących obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 
System służy do sprawnej obsługi oraz rozliczania klientów indywidualnych i grup 
zorganizowanych. Klient może korzystać z różnych form płatności, jak: gotówka, elektroniczna 
karta stałego klienta, przelew, karta płatnicza i inne. Opłaty za korzystanie z usług zależne są od 
wielu czynników, na przykład, od: czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. 
Aplikacja musi być również w pełni dostosowana do obsługi sprzedaży jednorazowej (tzw. 
zdarzeń – Klient płaci jedną stawkę niezależnie od czasu trwania usługi) oraz sprzedaży 
asortymentowej (na przykład produktów i usług dostępnych w tzw. mokrym barze). Obsługa 
nowoczesnych udogodnień, takich jak: wypożyczalnia sprzętu, wstępów karnetowych i 
okresowych, terminarzy zabiegów SPA i masaży pozwala zarządzać obiektem kompleksowo, w 
ramach jednej aplikacji i jednolitego interface'u. Sposób naliczania opłat i organizowania 
rezerwacji w Systemie jest dostosowywany do specyficznych potrzeb obiektu, uzależnionych od 
jego profilu działalności. Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorów oznacza dla klientów 
szybką i niezawodną obsługę przy kasie, natomiast dla właściciela obiektu zaawansowane 
możliwości zarządzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju statystyk (liczba 
osób aktualnie przebywających na płycie, obciążenie obiektu w zadanym okresie, utarg kasjera 
itp.). System informatyczny charakteryzuje się intuicyjną obsługą i możliwością pracy w sieci, 
umożliwiając jednoczesną pracę wielu użytkownikom. 
 
1.3.2. Opis funkcjonalny systemu obsługi 
 
 Zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z różnych usług, 
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu czy wykupienie usługi na: parku 
rozrywki a także wypożyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane są z urządzeń 
rejestrujących – czytników stanowiących system sterujący i gromadzone w komputerowej bazie 
danych na serwerze. Ideą funkcjonowania modułu jest naliczanie opłat za rzeczywisty czas 
trwania usługi. Na podstawie zdefiniowanych cenników i przyjętych taryf oraz zarejestrowanego 
czasu usługi, wyliczana jest automatycznie wysokość opłaty w kasie.  
 
 Urządzenia rejestrujące to sterowniki mikroprocesorowe wyposażone w czytniki 
zbliżeniowe. W zależności od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, ręczne, szafkowe 
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oraz inne szczególnego przeznaczenia. Urządzenia te służą do identyfikacji niepowtarzalnego 
kodu transpondera i w zależności od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. 
Sterowniki wykorzystują najnowszą technologię transponderową, która charakteryzuje się dużą 
niezawodnością i prostotą obsługi, a bezdotykowy odczyt podwyższa trwałość używanych 
elementów. Stosowane bramki mechaniczne: kołowroty trójramienne oraz bramki uchylne, 
sterują ruchem klientów i fizycznie oddzielają od siebie płatne strefy na obiekcie.  
 
 Obsługa systemu z punktu widzenia klienta została maksymalnie uproszczona. Wchodząc 
na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na rękę. Rozwiązanie takie nie 
utrudnia korzystania z usług i jednocześnie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Klient 
korzystając z różnych usług przechodzi między poszczególnymi strefami płatnymi, w których 
wysokość opłaty może być różnie naliczana. Identyfikatory pozwalają na: korzystanie ze stref 
dodatkowo płatnych takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzeń np. 
zjeżdżalnia, a także do bezgotówkowych zakupów (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych 
taryfikatorów dla różnych stref pozwala na różnicowanie cennika dla tych usług. Nad 
prawidłowością przemieszczania się między strefami czuwają bramki mechaniczne oraz 
urządzenia rejestrujące.  
 Ze względu na „dane wrażliwe” wymaga się aby oferowany system był zgodny z 
GIODO. 
  
 
1.3.4. Replikacja Baz Danych o parametrach nie gorszych niż 
 
 Ze względu na interes Inwestora oraz możliwość przyszłej rozbudowy systemu, 
wymaga się aby system posiadał możliwość pracy wieloobiektowej.  
 Replikacja danych to proces powielania informacji pomiędzy różnymi serwerami baz 
danych. Replikacja danych nie musi dotyczyć jedynie systemów bazodanowych. Odnosi się 
również do kopiowania danych pomiędzy serwerem a klientami. Tak skopiowane dane mogą 
istnieć niezależnie od źródła. 
 Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zarówno od serwera, jak i od klientów, 
które mogły być również przeprowadzone bez połączenia pomiędzy serwerami. W czasie 
synchronizacji może dojść do konfliktu, który musi być rozwiązany przez logikę zaszytą w 
aplikacji.  
 
 
Wymagania systemu replikacji: 

- zarejestrowana karta w jednym miejscu będzie ważna i widoczna na wszystkich obiektach, 
- wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie będą widoczne na wszystkich 
obiektach, 
- każda operacja sprzedaży będzie widoczna w bazie centralnej, 
- każda operacja kasowa (przyjęcie lub wypłata gotówki) będzie widoczna w bazie 
centralnej, 
- możliwość kontrolowania i ustawiania ceny dla każdego obiektu zdalnie z poziomu bazy 
centralnej, 
- z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart, 
- z poziomu bazy centralnej wykonywanie różnorodnych zestawień, 
- wymaga się aby była pełna identyfikacja miejsca powstania każdej krotki tabeli 
repklikacyjnej bazy danych, 
- wymaga się aby systemy na obiektach działały poprawnie w przypadku braku internetu, 
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- nie inwazyjność w bieżącą aplikacje. Proces replikacyjny powinien działać w tle, 
niezależnie od aplikacji głównej. Aplikacja główna nie wykonuje kodu obsługującego 
aplikację, więc replikacja nie ma negatywnego wpływu na wydajność. 
- w przypadku braku połączenia do centralnego serwera, system działa w trybie offline bez 
negatywnego wpływu na bieżącą obsługę. Po nawiązaniu połączenia automatycznie, bez 
ingerencji obsługi dane mają zostać przesłane do bazy centralnej. 
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1.3.5. Wielopodmiotowość o parametrach nie gorszych niż 
 Oferowany system musi posiadać funkcję wielopodmiotowości. Jest to niezbędna opcja 
programu pozwalająca na analizę sprzedaży kilku podmiotów gospodarczych współdziedziczy 
pomieszczenia Obiektu. Jedna platforma rozliczeń, raportowania, zestawień sprzedażowych oraz 
współdzielona baza danych pozwala na dokładne określenie miejsc generowania poszczególnych 
części przychodu obiektu, dokładne rozliczenie z najemcami pomieszczeń oraz organizowanie 
akcji marketingowych we współpracy z partnerami. Obsługa wielu podmiotów gospodarczych 
musi się odbywać automatycznie, bez częstego definiowania przepływów pieniężnych. 
Funkcja wielopodmiotowości w programie EObiekt umożliwia klientowi bezgotówkowe 
korzystanie z wszystkich ofert obiektu, bez względu czy usługi oferuje jeden, czy kilka 
podmiotów gospodarczych. W momencie rozliczenia klienta poszczególne usługi są 
rejestrowane na drukarkach fiskalnych poszczególnych podmiotów gospodarczych, można także 
z poziomu programu wykonać szereg raportów dla określonego podmiotu gospodarczego. 
Użytkownik przewiduje wprowadzenia minimum 2 podmioty gospodarcze objęte systemem 
ESOK. 
Klient opuszczając obiekt musi otrzymać oddzielne paragony dla każdego podmiotu. Nie 
dopuszcza się rozwiązań opartych na przeksięgowaniach kont.  
 
1.3.6. Licencja oprogramowania, szkolenia obsługi i administracja systemu, gwarancja 
Licencja 
 Elektroniczny System Obsługi Klienta powinien być przygotowany do dalszej 
rozbudowy. Licencja oprogramowania powinna być dostarczona „na obiekt”, co oznacza, że 
rozbudowa danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie będzie pociągała za sobą 
konieczności zakupu dodatkowej licencji lub modułów na stanowisko kasowe lub 
administracyjne. 
 
 Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie musi być przygotowane do rozbudowy sieci 
obiektów w przyszłości. Umożliwi to moduł replikacji baz danych, który pozwala na 
współdzielenie jednej bazy danych (klientów, towarów, taryf) dla kilku różnych obiektów 
(niekoniecznie o charakterystyce pływalni).  
 
Szkolenie personelu 
 Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obsługi uwzględniające szkolenie 
podstawowe oraz rozszerzony program uzależniony od stopnia uprawnień np. kasjer, operator, 
administrator systemu. Szkolenie powinno odbyć się na kilka dni przed uruchomieniem obiektu 
(szczegółowy termin uzgodnić z Inwestorem). Czas trwania szkolenia to 2 dni po ok. 8 godzin 
dziennie. 
 Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczającej system w ilości 1 dnia w 
dniu uruchomienia sprzedaży.  
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Gwarancja i zalecenia serwisowe 
 
1. Wykonawca musi zapewnić 3 letnią gwarancję na urządzenia ESOK. 
2. Sprzęt komputerowy objęty 3 letnią gwarancją producenta w miejscu eksploatacji 
urządzeń. 
3. Paski, transpondery oraz karty są materiałami eksploatacyjnymi. 
 
1.3.7. Minimalne funkcje i możliwości jakie musi spełniać oprogramowania ESOK: 
 

Strefy 
 Dowolne przechodzenie pomiędzy strefami.  
 Przypisanie opłaty za czas pobytu na strefie.  
 Przypisanie opłaty za wejście na strefę.  
 Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczególnych strefach. 
 Dowolna ilość stref. 

 
Definiowanie cennika 
 

 Opłata za pobyt naliczana z rozdzielczością do 1 min.  
 Zróżnicowanie ceny w ciągu dnia.  
 Zróżnicowanie ceny w ciągu tygodnia.  
 Zróżnicowanie ceny w zależności od strefy.  
 Zróżnicowanie ceny w zależności od czasu pobytu klienta na obiekcie.  
 Zróżnicowanie ceny w zależności od sposobu płatności.  
 Zróżnicowanie ceny w zależności od typu klienta.  
 Dowolne naliczanie przedpłat.  
 Naliczanie opłaty za zdarzenie, np. za zjeżdżalnię.  
 Jednorazowa opłata za skorzystanie z usługi.  
 Możliwość ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadać klient 

korzystający z karty klienckiej.  
 Dowolne ustawianie wpłat na konto.  
 Definiowanie kaucji, bądź opłaty za wypożyczenie sprzętu, możliwość naliczania. 
 Definiowanie cen i terminów ważności karnetów na zajęcia zorganizowane, 
 Opłaty za zniszczenia i braki osprzętu. 

 
Obsługa programu 
  

 Logowanie kasjerów w celu identyfikacji wykonywanych czynności,  
 Możliwość logowania do systemu za pomocą hasła lub karty operatorskiej,  
 Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorów,  
 Zróżnicowanie poziomów uprawnień dla operatorów systemu,  
 Zmiany i korekta w programie dostępne tylko dla wyżej wymienionych osób,  
 Kontrola ilości osób przebywających na obiekcie z uwzględnieniem stref,  
 Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt pasków,  
 Wprowadzanie osób z rachunku grupowego na strefę niepłatną,  
 Wprowadzanie i modyfikacja dostępnych pasków transponderowych,  
 Obsługa kaucji, 
 Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy baza 

danych operuje w środowisku Windows Server 2008. Stanowi to idealne 



 251

połączenie niezawodności z uniwersalnością. Osoby pracujące na kasach mogą 
używać aplikacji biurowych bez zmiany systemu operacyjnego (jak to ma miejsce 
w przypadku obsługi przez terminale),  

 Bezpośrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna bieżąca 
zajętość szafek, programowanie szafek z poziomu PC, 

 Replikacja danych między obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie 
danych, zarówno od serwera, jak i od klientów, które mogły być również 
przeprowadzone bez połączenia pomiędzy serwerami. 

 
Sprzedaż wejścia na obiekt 
 

 Powiązanie z paskiem transponderowym. 
 Wydawanie paska za pomocą czytnika lub po wpisaniu kodu.  
 Możliwość zwrotu paska z rachunku grupowego. 
 Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.  
 Wybieranie rodzaju płatności - gotówka, przelew, karnet itd. 
 Wpuszczanie wielu osób na jeden rachunek.  
 Wpuszczanie wielu osób na jeden pasek. 
 Szybkie wpuszczanie osób na zdefiniowane rodzaje wejść. 
 Możliwość wypożyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi i 

rozliczania wypożyczalni wraz z rozliczeniem rachunku.  
 Możliwość bezgotówkowego korzystania z dodatkowych usług (bar mokry, 

zjeżdżalnia,…) które będą rozliczane w kasie podczas wyjścia. 
 

Rozliczanie klienta za pomocą paska transponderowego 
 

 Zmiana statusów na liście pasków: aktywny, używany, nieaktywny.  
 Przedstawienie szczegółów rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych 

usług, jak bar mokry, zjeżdżalnia, wypożyczony sprzęt.  
 Zbiorowe rozliczenie wszystkich usług zarejestrowanych na pasku. 
 Rozliczanie wejść grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem 

transponderowym.  
 Drukowanie paragonu po opłaceniu pobytu (po zamknięciu rachunku).  
 Możliwość drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak też 

w razie potrzeby w każdej chwili.  
 Możliwość wglądu na listę dokumentów sprzedaży: rachunki, faktury.  
 Wydruk faktu VAT na drukarce fiskalnej 
 Możliwość wykonania storna rachunku. 
 W przypadku braku środków na koncie, możliwość automatycznego uzupełnienia 

salda podczas rozliczenia wejścia na kartę. 
 

Rozliczenia klienta bez użycia paska transponderowego 
 

 Wyświetlenie listy otwartych rachunków – możliwość rozliczenia z tego 
poziomu,  

 Możliwość rozliczenia paska z poziomu listy pasków będących w użyciu,  
 Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.  

 
Obsługa kart klienckich 
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 Prowadzenie ilościowo - wartościowej ewidencji kart klienckich w systemie.  
 Zakładanie, likwidacja i edycja kont klientów. 
 Powiązanie konta z kartą transponderową. 
 Możliwość przypisania więcej niż jednej karty do jednego konta.  
 Możliwość przypisania fotografii do konta i do karty. 
 Możliwość usuwania karty z konta. 
 Możliwość zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, bądź zniszczenia 

karty, środki na koncie nie przepadają. 
 Wypłata gotówki z konta klientów. 
 Wpłata za pomocą bezgotówkowych form płatności, jak przelew, umowa,..  
 Wydruk potwierdzenia wpłaty i wypłaty z konta KP i KW. 
 Przesunięcie sald między dwoma kontami. 
 Przedstawienie i wydruk historii obrotów i zakupów kont. 
 Pełna ewidencja 3 różnych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym 

koncie). 
 Kontrola ważności konta oraz ilości środków posiadanych na koncie podczas 

wejścia. 
 Możliwość przypisania różnych upustów indywidualnie do każdego konta. 
 Możliwość ustawiania czasu ważności kont indywidualnie lub z konfiguracji. 
 Sprawdzanie stanu konta za pomocą czytnika lub wpisanego numeru karnetu. 
 Możliwość usuwania operacji z konta. 
 Funkcja zerowania wartości na "nieważnych" kontach. 
 Możliwość odwrócenia zerowania stanów kont. 
 Wydruki raportów z zerowań kont. 
 Możliwość pobierania i wypłacania kaucji za kartę i wykonania zestawienia 

przepływu kwot kaucyjnych.  
 Obsługa zapłat, jako potwierdzenia wpływu środków za pomocą przelewu, bądź 

umowy.  
 Szacowanie wartości sald na kontach o stały procent, o stała kwotę, na stałą 

kwotę.  
 Możliwość sprawdzania stanu konta w programie, za pomocą czytnika, jak 

również za pomocą Internetu.  
 Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - możliwość połączenia karty oraz 

konta ze zdjęciem klienta, 
 Obsługa kaucji za kartę kliencką. 

 
Obsługa karnetów 
 

 Możliwość sprzedaży karnetu Open - upoważniającego do nieograniczonej liczby 
wejść w zdefiniowanej liczbie dni ważności karnetu. .  

 Możliwość sprzedaży karnetu Wszystkie zajęcia z grupy - upoważniającego do 
wejścia na obiekt w zdefiniowanym czasie ujętym w planie zajęć dla danej grupy, 
np. kursy nauki pływania.  

 Możliwość sprzedaży karnetu Kilka zajęć z grupy - upoważniający do wejścia na 
obiekt w wykupionym jednostkowym lub kilkukrotnym czasie ujętym w planie 
zajęć dla danej grupy np. pojedyncze zajęcia z aerobików.  

 Możliwość przypisania karnetu do karty klienckiej.  



 253

 Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w przypadku 
przekroczenia czasu ujętego w planie możliwość naliczania odpłatności wg 
cennika.  

 Możliwość sprawdzania "obecności" klienta na wykupionych zajęciach, 
 Obsługa kaucji za karnet. 

 
Obsługa rezerwacji usług obiektu 
 

 Możliwość operowania na zasobach obiektu.  
 Możliwość zdefiniowania czasu pracy pracowników.  
 Możliwość zdefiniowania zabiegów, masaży - pracownikom do których 

wykonywania mają uprawnienia.  
 Możliwość zdefiniowania ilości osób, mogących jednocześnie przebywać na 

strefie/gabinecie w którym dokonywany jest zabieg.  
 Możliwość graficznego rejestrowania w Kalendarzu rezerwacji - 

zarezerwowanych usług, z możliwością wyboru zdefiniowanej strefy, oraz osoby 
wykonującej zabieg.  

 Możliwość rezerwacji w wolnym terminie.  
 Możliwość rezerwacji cyklicznej.  
 Kontrolowanie zajętości stref, czasu pracy osoby wykonującej zabieg.  
 Możliwość rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.  
 Możliwość dopisywania zrealizowanej usługi do rachunku z poziomu okna 

Kalendarz rezerwacji.  
 Możliwość drukowania raportów rezerwacji w dowolnym przedziale czasowym. 

 
Obsługa rezerwacji internetowych 
  

 Identyfikacja osób rezerwujących usługi.  
 Możliwość założenia Użytkownika internetowego, upoważniającego do rezerwcji 

rejestrowanej na posiadanym już koncie klienckim.  
 Możliwość założenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej rezerwacji.  
 Możliwość opłacenia rezerwacji internetowej z poziomu kartoteki Rezerwacje 

internetowe.  
 

Wystawianie faktur 
 

 Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,  
 Możliwość edycji przeniesionych danych,  
 Wystawianie faktur nie powiązanych z dokumentem sprzedaży,  
 Wystawianie faktur powiązanych z jednym lub kilkoma dokumentami sprzedaży,  
 Dodawanie, usuwanie z bazy klientów i kontrahentów,  
 Dodawanie, usuwanie z bazy towarów i usług,  
 Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i występujące okresowo usługi,  
 Wystawianie korekt do faktur,  
 Wystawianie duplikatów faktur,  
 Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zależności od 

konfiguracji,  
 Przeszukiwanie faktur według różnych kluczy,  
 Raport sprzedaży z faktur VAT.  
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Sprzedaż ręczna 

 
 Sprzedaż towarów i usług bez naliczania czasu na różne formy płatności. 
 Możliwość grupowania towarów i usług. 
 Możliwość wprowadzania towarów do magazynu. 
 Sprzedaż asortymentu jako specyficznego rodzaju usługi – karnet. 
 Wprowadzanie asortymentu do wypożyczalni i ewidencja stanu wypożyczanego 

sprzętu. 
  

 
Obsługa magazynów 
  

 Utrzymanie kontroli nad bieżącym stanem magazynu oraz działaniami, które na 
ten stan wpływają. 

 Magazyn musi funkcjonować w oparciu o zasadę FIFO – pierwsze weszło, 
pierwsze wyszło. 

 Cena ewidencyjna w magazynach to cena nabycia asortymentu, czyli cena zakupu 
netto. 

 Zarządzanie kartoteką towarów.  
 Wystawianie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych: PZ, 

WZ, RW, ZW, ZZ, RZ, LN, MM, RN. 
 KOMPLET - sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak: historia 

asortymentu, stany magazynowe, zestawienia dokumentów magazynowych, ruchy 
towarów, kontrola zapasów towarów. Komplet rozumiany jest w systemie jako 
zestaw towarów pochodzących z tego samego magazynu i dobieranych przez 
użytkownika w oparciu o dowolne kryteria. Towary wchodzące w skład kompletu 
są ściśle określone swoimi numerami oraz ilością. Komplet sam w sobie nie jest 
towarem i jako taki nie może być przyjmowany do magazynu. Przykładem 
kompletu może być np. kawa z mlekiem. Odwołanie się w systemie do kompletu 
jest odwołaniem się do wszystkich towarów wchodzących w jego skład, dlatego 
też przed zdefiniowaniem kompletu należy zdefiniować odpowiednie towary. 
Funkcja Komplety pozwala na: dodawanie pozycji, usuwanie oraz wykonywanie 
zestawień. Sprzedaż kompletów powoduje uszczuplanie się magazynów o towary 
wchodzące w skład kompletu wg określonych proporcji. 

 
Rozliczanie kasjerów - raporty  
 

 Informacja o stanie gotówki kasjera w danej chwili. 
 Rozdział na wpłaty gotówkowe, przelewem i z karnetów.  
 Rozdzielenie na kaucje i pobrane dopłaty. 
 Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowej.  
 Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie.  
 

 
Raporty i statystyki 
 
System oprócz rozbudowanych zestawień kasjerskich i sprzedaży posiada raporty 
statystyczne np.:  
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 Około 40 różnych zestawień z filtrowaniem według wielu parametrów z 
możliwością eksportu do programów kalkulacyjnych np. Excel. 

 Średnie czasy pobytu dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale 
czasu i w danym okresie między datami. 

 Raporty ilości osób dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale 
czasu i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto 
klienckie czy daną usługę. 

 Raporty ilości obrotów dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale 
czasu  
i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie 
czy daną usługę. 

 Raporty statystyczne ukazujące aktualną dzienną, godzinową, statystykę i oraz 
zbiorcze zestawienia.  

 Różne rodzaje raportów VAT: sprzedaży VAT, rejestr sprzedaży, rejestr 
sprzedaży od brutto, rejestr sprzedaży faktur VAT,  

 Raporty dotyczące kont klienckich; stanów kont, obrotów, rozrachunków,  
 Zestawienia dotyczące kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych, ilości 

kart z podziałem na ich aktualny status.  
 Możliwość zapisu raportów do pliku tekstowego.  
 Możliwość importu i eksportu danych raportu do programu CDN. 
 Inteligentne raporty przedstawienie danych w postaci wykresów słupkowych, 

liniowych, kołowych (i więcej) i dowolnych kolorach, znacznikach itp. 
 

Wielopodmiotowość nie gorsza niż  
 Funkcjonalność wielopodmiotowości pozwalająca na analizę sprzedaży kilku 

podmiotów gospodarczych współdzielących pomieszczenia Obiektu.  
 Wspólna platforma rozliczeń, raportowania, zestawień sprzedażowych oraz  

spółdzielona baza danych pozwalająca na dokładne określenie miejsc 
generowania poszczególnych części przychodu obiektu, dokładne rozliczenie z 
najemcami pomieszczeń oraz organizowanie akcji marketingowych we 
współpracy z artnerami. Obsługa wielu podmiotów gospodarczych musi się 
odbywać automatycznie, bez  zęstego definiowania przepływów pieniężnych. 

 
 Replikacja baz danych nie gorsza niż  

 zarejestrowana karta w jednym miejscu będzie ważna i widoczna na wszystkich 
obiektach, 

 wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie będą widoczne na wszystkich 
obiektach, 

 każda operacja sprzedaży będzie widoczna w bazie centralnej, 
 każda operacja kasowa (przyjęcie lub wypłata gotówki) będzie widoczna w bazie 

centralnej, 
 możliwość kontrolowania i ustawiania ceny dla każdego obiektu zdalnie z 

poziomu bazy centralnej, 
 z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart, 
 z poziomu bazy centralnej wykonywanie różnorodnych zestawień, 
 wymaga się aby była pełna identyfikacja miejsca powstania każdej krotki tabeli 

repklikacyjnej bazy danych, 
 wymaga się aby systemy na obiektach działały poprawnie w przypadku braku 

internetu, 
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 nie inwazyjność w bieżącą aplikacje. Proces replikacyjny powinien działać w tle, 
niezależnie od aplikacji głównej. Aplikacja główna nie wykonuje kodu 
obsługującego aplikację, więc replikacja nie ma negatywnego wpływu na 
wydajność, 

 w przypadku braku połączenia do centralnego serwera, system działa w trybie 
offline bez negatywnego wpływu na bieżącą obsługę. Po nawiązaniu połączenia 
automatycznie, bez ingerencji obsługi dane mają zostać przesłane do bazy 
centralnej. 

 
8. Charakterystyka elementów składowych Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta. 
 Przewiduje się wykorzystanie serwera jako serwer bazy danych i oprogramowania ESOK 
oraz jako serwer bazodanowy do gromadzenia danych obiektu. 
Wymaga się aby montaż serwera był w szafie RACK. 
 
 Serwer Systemu ESOK nie gorszy niż  
 Komputer PC kasowy nie gorszy niż  
 
Informacje podstawowe 
Typ obudowy komputera Mini Tower 
Procesor 
Ilość zainstalowanych procesorów 1 szt. 
Maksymalna ilość procesorów 1 szt. 
Typ zainstalowanego procesora Intel Core i3 
Kod procesora i3-4160 
Częstotliwość procesora 3,6 GHz 
Częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s 
Pojemność pamięci cache [L3] 3 MB 
Technologia Intel vPro Nie 
Obsługa pamięci masowych 
Ilość zainstalowanych dysków 1 szt. 
Maksymalna ilość dysków 2 szt. 
Pojemność zainstalowanego dysku 500 GB 
Typ zainstalowanego dysku SATA III 
Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min 
Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW 
Pamięć 
Pojemność zainstalowanej pamięci 4096 MB 
Maksymalna pojemność pamięci 16384 MB 
Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3 
Typ pamięci brak danych 
Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz 
Ilość banków pamięci 2 szt. 
Ilość wolnych banków pamięci 1 szt. 
Chipset płyty 
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej Intel 
Typ zainstalowanego chipsetu H81 
Wbudowane układy 
Zintegrowana karta graficzna Tak 
Typ zintegrowanej karty graficznej Intel HD Graphics 4600 
Zintegrowana karta dźwiękowa Tak 
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Typ zintegrowanej karty dźwiękowej Realtek ALC662VC (High Definition Audio) 
Zintegrowana karta sieciowa Tak 
Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s 
Bezprzewodowa karta sieciowa Tak 
Bluetooth Tak 
Cechy dodatkowe 
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) 1 szt. 
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) 1 szt. 
Interfejsy / Komunikacja 
Interfejsy  •  6 x USB 2.0 
  •  2 x USB 3.0 
  •  1 x RJ-45 (LAN) 
  •  2 x Mikrofon 
  •  1 x wyjście liniowe 
  •  1 x wejście liniowe 
  •  1 x HDMI 
  •  1 x VGA 
  •  1 x wyjście na słuchawki 
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1  •  2 x USB 3.0 (tylny panel) 
  •  4 x USB 2.0 (tylny panel) 
  •  2 x USB 2.0 (tylny panel) 
Oprogramowanie 
System operacyjny Microsoft Windows 8.1 64-bit 

Oprogramowanie w zestawie  •  Microsoft Office Professional 2013 - obraz 
oprogramowania 

  •  McAfee Security Center wersja próbna 
Pozostałe informacje 
Dołączone wyposażenie  •  Czytnik kart pamięci 8-in-1 
  •  Klawiatura 
  •  Mysz 
Szerokość 175 mm 
Wysokość 367,74 mm 
Głębokość 439,5 mm 
Masa netto 7,9 kg 
Kolor Czarny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitor kasowych nie gorszy niż   
 
Format ekranu monitora panoramiczny 
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Przekątna ekranu 19,5 cali 
Wielkość plamki 0,27 mm 
Typ panela LCD TFT TN 
Technologia podświetlenia LED 
Zalecana rozdzielczość obrazu 1600 x 900 pikseli 
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz 
Widoczny obszar ekranu 432 x 240 mm 
Czas reakcji matrycy 5 ms 
Jasność 250 cd/m2 
Kontrast 1000:1 
Kąt widzenia poziomy 170 stopni 
Kąt widzenia pionowy 160 stopni 
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
Certyfikaty  •  EPA Energy Star 
  •  EPEAT Gold 
  •  TCO 
  •  CEL 
  •  WEEE 
  •  ERP 
Regulacja cyfrowa (OSD) Tak 
Złącza wejściowe  •  15-stykowe D-Sub 
  •  DVI-D (z HDCP) 
Wbudowany zasilacz Tak 
Pobór mocy (praca/spoczynek) 14/0,5 Wat 
Możliwość pochylenia panela (tilt) Tak 
Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm 
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak 
Szerokość 473,9 mm 
Wysokość 358,8 mm 
Głębokość 165,5 mm 
Masa netto 3,14 kg 
Kolor obudowy Czarny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Switch nie gorszy niż  
 
Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
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Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 16 szt. 
Obsługiwane protokoły i standardy  •  IEEE 802.3x - Flow Control 
  •  IEEE 802.1p - Priority 
  •  IEEE 802.3u - 100BaseFX 
  •  IEEE 802.3ab - 1000BaseT 
  •  IEEE 802.3 - 10BaseT 
Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 
Algorytm przełączania Store-and-Forward 
Prędkość magistrali wew. 32 Gb/s 
Przepustowość 23,8 mpps 
Bufor pamięci 512 kB 
Warstwa przełączania 2 
Możliwość łączenia w stos Nie 
Typ obudowy 1U Rack 
Szerokość 294 mm 
Wysokość 44 mm 
Głębokość 180 mm 
 

Identyfikatory nie gorszy niż  
 

 Elementem identyfikacji informacji na obiekcie powinno być niezawodne medium w 
postaci transpondera o specyfikacji nie gorszej niż standard UNIQUE. Standard ten cechuje: 
unikalny numer seryjny transpondera, częstotliwość pracy na poziomie 125 kHz.  
 

Czytniki identyfikatorów 
 

 Czytnik RFID kasowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie 
go w kasie obiektu, gdzie osoby obsługujące kasę mogą ewidencjonować płatności klient i jego 
identyfikację za pomocą karty transponderowej. Urządzenie ma małe gabaryty i nie zajmuje 
dużo miejsca przy stanowisku kasowym, co sprawia, że jego użytkowanie nie jest uciążliwe dal 
osób pracujących w obsłudze. Urządzenie znajduje również zastosowanie w przypadku punktów 
gastronomicznych na obiektach, stanowiskach administracyjnych oraz stanowiskach ochrony 
obiektu. Zastosowanie gniazda USB eliminuje użycie konwerterów przy komunikacji czytnika 
z komputerem klasy PC.  
 
 Czytnik RFID bramkowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest 
umieszczenie go wewnątrz obudowy bramki kołowrotkowej celem odczytu identyfikatora i 
następnie zwalniania blokady bramki. Wymaga się aby montaż czytnika był wykonany w sposób 
wandaloodporny. 
 
 
 
 
 
 

 
Paski basenowe 

 
 Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu dostępu jak 
też występuje możliwość montażu kluczyka. Pasek ten należy do Elektronicznego Systemu 
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Obsługi Klienta, dzięki czemu jest możliwe rozliczenie klienta z czasu korzystania z usługi. 
Paski powinny składać się z kilku wymienialnych elementów takich jak pasek z tworzywa, 
sprzączka, nit mocujący, transponder i brelok z numerem. 
 

Bramka kołowrotkowa nie gorszy niż  
 

 Przewidywany jest montaż kołowrotów, których wykonanie jest rozwiązaniem trwałym i 
funkcjonalnym rozwiązaniem przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na terenie 
otwartym. Można go zainstalować w każdym miejscu z uwzględnieniem tych o największym 
natężeniu ruchu, czyli: stadionów i innych obiektów sportowych, stacji kolejowych oraz 
budynków użyteczności publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest wykonana ze stali 
nierdzewnej. Bramka musi posiadać napęd wspomagający obrót ramion, sygnalizację 
dźwiękową i świetlną naporu na ramiona. 
 Bramka musi być wyposażona w system ramion opadających w przypadku braku zasilania lub 
sygnału z systemu SAP. 
 Ze względów bezpieczeństwa wymaga się aby przy bramkach wygrodzeniowych 
zamontować przyciski wyjścia awaryjnego „wciśnij szybkę”. Przewiduje się montaż 4 szt. 
przycisków. 
 

Bramka uchylna nie gorszy niż  
 
Przewidywany jest montaż bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne,                          

z ramieniem o długości 120cm. Zwolnienie bramki następuje przy zaniku zasilania lub sygnału z 
systemu SAP. 

 
Szafki basenowe z laminatu HPL 

Szafka typu L z korpusem o wymiarach 400x500x1820mm postawionym na nogach 
regulowanych o wysokości wyjściowej 200mm.  
Konstrukcja szafki oparta o profil aluminiowy oxydowany w kolorze naturalnym. Boki szafek i 
plecy wykonane z płyty HPL o grubości 3mm, natomiast pozostałe elementy składowe szafek z 
płyty kompaktowej HPL o grubości 10mm. Wszystkie elementy złączne zastosować ze stali 
nierdzewnej w gatunku A4. Nogi wykonane z takich samych profili jak profile nośne szafek i 
zakończone nierdzewną stopką wykonaną wykonaną z gatunku A4. Ławka o głębokości 250mm 
wsparta bez dodatkowych nóżek na bazie wsporników wykonanych z płyty HPL. Wentylacja 
wykonana w spodzie oraz w daszku szafki. Numeracja szafek grawerowana na brelokach i 
zlicowanych z powierzchnią drzwiczek z laminatu grawerskiego w kolorze aluminium 
szczotkowanego w rozmiarze minimum 40x60mm. Zawiasy wykonane ze stopu nierdzewnego 
umożliwiającego kąt otwarcie 180 stopni. Drzwiczki po zwolnieniu elektrozaczepu powinny się 
otworzyć samoczynnie zostawiając szczelinę minimum 2 cm i nie większą niż 6 cm.  
Na drzwiczkach nie stosować żadnych uchwytów ani gałek, co gwarantuje bezkolizyjne otwarcie 
względem sąsiadujących drzwiczek do pełnych 180 stopni.  
Korpusy szafek w kolorze jasno szarym, natomiast kolory drzwiczek wg podstawowej palety 
kolorów jednobarwnych.  
 
 
 

Elektroniczny system otwierania szafek basenowych  nie gorszy niż  
Sterownik szafkowy grupowy z zasilaniem bezpiecznym przeznaczony jest do sterowania 
zamkami szafek ubraniowych. Sterownik współpracuje z czytnikiem RFID oraz z 
wyświetlaczem wyświetlającym numer otwieranej szafki. Sterownik ESR-40 może obsłużyć 
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maksymalnie 40 rygle szafkowe (24VDC max200mA). Sterownik pracuje w trybie OFF LINE, 
natomiast programowanie sterownika odbywa się On Line z poziomu oprogramowania ESOK. 
Wymaga się aby oferowane rozwiązanie było kompatybilne z posiadanym systemem ESOK.   
Sterownik musi posiadać własne awaryjne zasilanie pochodzące z akumulatorów (nie dopuszcza 
się stosowania zasilacza UPS). 
Wymaga się aby sterownik był zamontowany wewnątrz szafki. Sterownik szafkowy ESR-40 
posiada stałą pamięć, która pozwala zapamiętać zapisane numery szafek nawet po utracie 
zasilania lub komunikacji z bazą danych. Po ponownym uruchomieniu systemu 
zaprogramowany sterownik nie wymaga ponownego programowania. Sterownik ESR-40 
połączony jest z czytnikiem RFID za pomocą przewodu, który dostarcza sygnał oraz zasilanie do 
czytnika wyposażonego w wyświetlacz LCD kolorowy. Gdy do czytnika zostanie przyłożony 
transponder na wyświetlaczu zostaje wyświetlony numer otwieranej szafki oraz zostaje 
zwolniony rygiel szafki. 
Czas otwarcia szafki jest uzależniony od odległości, jaką musi pokonać potencjalny klient, aby 
spokojnie mógł dojść do szafki. Czas ten ustala i programuje użytkownik z poziomu 
oprogramowania ESOK. Połączenie z komputem monitorującym lub serwerem odbywa się za 
pomocą przewodu, dzięki któremu osoba administrująca system ma możliwość programowania 
sterownika. 
 Sterownik szafkowy w sytuacji awaryjnej np. utraty komunikacji z bazą danych lub 
utraty zasilania, musi umożliwiać otwarcie szafki każdemu klientowi bez ingerencji obsługi. 
 

Zamki szafkowe nie gorszy niż  
Zamki elektroniczne zasilane są przez 24VDC przy poborze prądu 200mA. Zamki uruchamiane 
są poprzez sterownik ESR-40 po wcześniejszym zbliżeniu identyfikatora do czytnika RFID. 
Zamek ten wymaga bardzo precyzyjnego montażu, z wykorzystaniem obrabiarek numerycznych. 
Zamki szafkowe są zasilane centralnie, posiadają mechanizm bolcowy, który uniemożliwia 
dostęp do zawartości szafki np. za pomocą karty telefonicznej. W przypadku próby włamania 
pozostawiają trwały ślad. 
 

Czytnik transponderowy do sterowania szafkami nie gorszy niż  
Czytnik typu CT80SZ jest przeznaczony przede wszystkim do obsługi elektronicznego systemu 
otwierania szafek basenowych. Umieszczany on jest najczęściej (choć niekoniecznie) w pobliżu 
elektroniki sterującej zamkami szafkowymi na obiektach (np. na drzwiach szafki zawierającej tą 
elektronikę). Po przyłożeniu transpondera do czytnika na wyświetlaczu LCD kolorowym 
zostanie wyświetlony numer szafki, która została dla klienta otwarta.  
Wymaga się aby czytnik został zamontowany w sposób wandaloodporny - za płytą HPL 
drzwiczek, uniemożliwiający uszkodzenie czytnika np. poprzez uderzenie. Nie dopuszcza się 
montażu czytnika w obudowie z PCV gdzie narażony jest na dewastację. 
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1.3.9.  Opis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu. 
 
Kasy Główne 
 
 Rozliczanie klientów prowadzone będzie w kasach, gdzie po stronie wejściowej 
wydawane są identyfikatory oraz ewentualnie pobierana kaucja od klientów. Natomiast po 
stronie wyjściowej zwracane są identyfikatory oraz pobierana dopłata od osób, które 
przekroczyły podstawowy czas, za który była uiszczona kaucja. 
Aby rozpocząć czas naliczania Klient musi przy pomocy otrzymanego paska w kasie przejść 
przez bramkę kołowrotkową. Kasjerka przed wydaniem paska definiuje w systemie rodzaj 
płatności i typ klienta, a po zbliżeniu identyfikatora do czytnika przypisuje go do danej 
transakcji. Następnie system nalicza opłatę wstępną, a po jej uiszczeniu Klient otrzymuje 
identyfikator. 
Zakończenie czasu naliczania jest realizowane przez zbliżenie identyfikatora, który oddał Klient, 
do czytnika kasowego. System automatycznie rozlicza czas pobytu i wskazuje informację o 
braku dopłaty lub po przekroczeniu czasu a także po skorzystaniu z usług dodatkowych o kwocie 
dopłaty. Po pobraniu kwoty dopłaty kasjera zatwierdza rozliczenie a system automatycznie 
drukuje paragon fiskalny. 
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1.3.10.  Instalacja monitoringu. 
 

 Wykonać instalację strukturalna w oparciu o kable cat.5e. Kable zakończyć w szafie 
serwerowej w LPD (Lokalny Punkt Dystrybucji) za pomocą patchpanelu.  

 Kamery o parametrach nie gorszych niż: 

o Kamera zewnętrzna: DH-IPCHFW5421EP-Z 

o Kamera wewnętrzna: DH-IPCHDBW5421 EP 

 Za pomocą patchcordów połączyć patchpanele ze switchami dedykowanymi do sieci 
monitoringu(zabrania się łączenia sieci teleinformatycznej ogólnego przeznaczenia z 
siecią monitoringu). Switche o parametrach nie gorszych niż: 

o NETGEAR  GS728TP 

 Rejestrator zamontować w GPD ( Główny Punkt Dystrybucji mieszczący się w 
serwerowni pod trybunami) Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: 

o Rejestrator  DHI-NVR4432-32P-4 K 

 Rejestratory doposażyć w twarde dyski celem archiwizacji obrazu na okres 1 miesiąca. 
Pojemności dyskowa pozwalająca na archwizowanie materiałów przez 30 dni (z każdej 
kamery strumień na poziomie 3000Kbps  w rozdzielczości 4MP w pierwszym 
strumieniu). Dyski o parametrach nie gorszych niż 

o Dysk twardy 4TB SATA, 64 MB Cache Zalecany do montażu w rejestratorach 
cyfrowych oraz serwerach. 

 Za pomocą łącza światłowodowego połączyć switch dedykowany do monitoringu 
zainstalowanym w LPD z odpowiednim switchem w GPD  

 W pomieszczeniu obsługi w ramach realizacji zadania należy doposażyć w dodatkowe 
stanowisko komputerowe celem prowadzenia podglądu z kamer o parametrach nie 
gorszych jak Intel Core i5, 8GB RAM, 500GB HDD monitor 1920x1080 22’’ 

 Wykonawca odpowiada za wykonanie instalacji monitoringu oraz jej konfigurację. Po 
uruchomieniu instalacji należy przeszkolić osobę upoważnioną z ramienia inwestora w 
celu poprawnej obsługi instalacji monitoringu.  

 Wszystkie prace prowadzone w GPD musza zostać uzgodnione z Inwestorem i 
odbywać się pod bezpośrednim stałym nadzorem pracownika Inwestora bądź 
wskazaną osobą przez niego.  
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1.3.11.  Instalacja światłowodowa 
 
 Wykonać połączenie światłowodowe miedzy projektowaną szafą zlokalizowaną w LPD 
znajdującą się w pomieszczeniu NR21 a istniejącą szafą znajdującą się w podbaseniu basenu 
sportowego.  
 Połączenia dokonać za pomocą kabla nie o parametrach nie gorszych jak DAC Z-
XOTKtcdD 12x9/125. Kabel po dwóch końcach zakończyć w przełącznicy za pomocą złączy 
SC/APC SIMPLEX. Nie dopuszcza się wykonania połączeń mechanicznych włókien 
światłowodowych.  Kolorystyka ułożenia włókien ma odpowiadać standardowi OTO/TUBE 
ORAGNE.  
 W istniejącym punkcie LPD dokonać połączenia za pomocą patchcordów  SC/APC – 
SC/UPC projektowanego światłowodu z istniejącą siecią. 
  
 Należy wykonać pomiar reflektometryczny oraz pomiary transmisyjne dla wszystkich 12 
włókien i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  

 

Wszystkie prace prowadzone w GPD i LPD musza zostać uzgodnione z Inwestorem i 
odbywać się pod bezpośrednim stałym nadzorem pracownika Inwestora bądź wskazaną 
osobą przez niego.  

 
1.3.12.  Instalacja strukturalna 

Wykonać instalację strukturalna w oparciu o kable cat.5e. Kable zakończyć w szafie 
serwerowej w LPD (Lokalny Punkt Dystrybucji) za pomocą patchpanelu natomiast drugi koniec 
zakończyć za pomocą keystone i umieścić go w gniazdku podtynkowym.  

W pomieszczeniu NR21 zamontować szafę rack wiszącą 22U/600.  

W szafie rack zamontować switcha o parametrach nie gorszych jak NETGEAR  
GS728TP. Za pomocą patchcordów połączyć patchpanele ze switchem dedykowanym do sieci 
ogólnego przeznaczenia (zabrania się łączenia sieci teleinformatycznej ogólnego przeznaczenia z 
siecią monitoringu) 

Za pomocą łącza światłowodowego połączyć switch dedykowany do monitoringu 
zainstalowanym w LPD z odpowiednim switchem w GPD. 

W szafie w GPD zamontować i uruchomić serwer systemy obsługi klienta.  

Urządzenia Wi-Fi muszą być kompatybilne z posiadanym przez spółkę kontrolerem. Po 
instalacji należy skonfigurować urządzenie do pracy z tym kontrolerem.  

Na switcha należy skonfigurować VLAN w oparciu o protokół  IEEE 802.1Q 
odpowiednio dla sieci administracyjnej i sieci Wi-Fi zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez 
Inwestora.  

W szafie serwerowej zamontować UPS o parametrach nie gorszych niż UPS VI-3000-
RT/LCD 3000 VA  
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Wszystkie prace prowadzone w GPD i LPD musza zostać uzgodnione z Inwestorem i 
odbywać się pod bezpośrednim stałym nadzorem pracownika Inwestora bądź wskazaną 
osobą przez niego.   

 
1.4 Określenia podstawowe 
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. Są 
także zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Wymagania ogólne 
         Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00 
oraz w opisie technicznym. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem technicznym, oraz 
poleceniami Zamawiającego lub ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym asortymentu i standardu 
przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Zamawiający lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i 
standard. 
Projektowany system MUSI być zgodny z istniejącym systemem obsługującym przyległy 
Aquapark i Hotel. 
Podłączenie nowego systemu może być zrealizowane wyłącznie pod bezpośrednim 
nadzorem Inwestora lub ustanowionego prze Niego Inspektora Nadzoru. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
      Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej ST.00 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
       W trakcie realizacji robót badaniom podlegają : 
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urządzeń i wyposażenia 
b) wyposażenie zewnętrzne 
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c) zgodność wyposażenia z opisem technicznym  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
         Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru 
robót. Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
       Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie opisu technicznego, rysunków i z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
         Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
        Roboty uznaje się za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
8.3 Rodzaje odbiorów robót 
     Roboty podlegają odbiorowi końcowemu. 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 
a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego 
b) uwagi i zalecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
c) dzienniki budowy 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
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