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ST 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymagania ogólne

1.1 Określenie przedmiotu zamówienia

Modernizację  pomieszczeń  Oddziałów  OLAZA  i  COTUA  Szpitala  Neuropsychiatrycznego   w  Lublinie 
przy ul. Abramowickiej 2 należy przeprowadzić w starym budynku dwupiętrowym. Oddział OLAZA zlokalizowany 
jest na pierwszym piętrze i na parterze, natomiast COTUA w pozostałych pomieszczeniach na pierwszym piętrze. 
W  oddziale  COTUA  znajdują  się  następujące  pomieszczenia:  2  sale  chorych  3-osobowe,  jedna  sala  4-osobowa 
i 4 sale 5-cio osobowe, 2 sale terapeutyczne, gabinet terapeutyczny, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sanitariaty 
męskie i damskie, brudownik, kuchenka oddziałowa, szatnia personelu, magazyn czystej bielizny.
W oddziale OLAZA – na pierwszym piętrze zlokalizowane są: sala chorych 3-osobowa, 4-osobowa i 5-cio osobowa, 
gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sanitariaty męskie i damskie, brudownik, kuchenka oddziałowa, szatnia personelu, 
magazyn  czystej  bielizny; na  parterze:  2  sale  chorych  2-osobowe,  2  sale  chorych  3-osobowe,  gabinet  zabiegowy, 
kuchenka  oddziałowa,  sanitariaty  dla  pacjentów  chodzących  i  niepełnosprawnych,  brudownik,  magazynek 
i pomieszczenia gospodarcze. 
W powyższych pomieszczeniach należy przeprowadzić modernizację  polegającą na zmianie układu funkcjonalno – 
użytkowego pomieszczeń w ten sposób, aby dostosować je do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i  urządzenia  ZOZ zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10.11.2006.  oraz  zgodnie  z  „Programem 
dostosowania”.
Zakres robót modernizacyjnych
1. Roboty murowo – gipsowe: rozebranie ścianek działowych i wykonanie nowych z cegieł pełnych i z płyt gipsowo 

– kartonowych, wykucie starych drzwi i wykonanie nowych, powiększonych otworów drzwiowych o szerokości 
110 cm.

2. Posadzki – rozebranie starych posadzek z płytek i tworzyw sztucznych i wykonanie nowych z płytek gresowych 
wraz z izolacją w pomieszczeniach mokrych.

3. Obłożenia ścian glazurą – sanitariaty, gabinet zabiegowy, „fartuchy” przy umywalkach.
4. Wykonanie naprawy tynków i uzupełnienie ubytków oraz wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo – 

wapiennej na ściankach z cegły oraz gipsowych na ściankach gipsowo – kartonowych.
5. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wykucie starych okien i drzwi oraz montaż okien plastikowych, drzwi 

aluminiowych i drewnianych płytowych z ościeżnicami stalowymi.
7. Wymiana instalacji sanitarnej wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania:

a/  roboty demontażowe instalacji wod.- kan. i c.o. oraz zużytego osprzętu i armatury sanitarnej,
b/  montaż rurociągów z PCV i stalowych ocynkowanych,
c/  montaż osprzętu: umywalek, ustępów, pisuarów, zlewów, baterii,
d/  montaż rurociągów stalowych, zaworów, grzejników na instalacji c.o.

Całość prac należy wykonać w czynnym oddziale COTUA i OLAZA, przejmując kolejno pomieszczenia do remontu 
i po zakończeniu prac, przekazując je do użytkowania. Tempo prac będzie uzależnione od możliwości prawidłowego 
funkcjonowania  oddziałów  przy  zachowaniu  ciągłości  wykonywania  usług  medycznych.  Wszystkie  prace 
modernizacyjne  należy  zakończyć  do  30.11.2009.  Prace  remontowe  będą  prowadzone  w  godzinach  700 –  2200 

przy zachowaniu ciszy nocnej. 

1.2 Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, 
wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjnym  instalacje  i  urządzenia  podziemne  i  naziemne  oraz  ewentualne  repery 
geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.

1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable,  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

1.4 Ochrona środowiska.
Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i  normatywów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań,
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szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych 
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie przeznaczone 
do usunięcia.

1.5  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
i  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał 
wyposażenie  konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,  a także zapewni wyposażenie  w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan 
BIOZ.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako  rezultat  realizacji 
robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wyznaczenie  dróg  ewakuacyjnych 
w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych 
umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań 
podstawowych,  określonych  w  art.  5  Ustawy  Prawo  Budowlane,  dopuszczone  do  obrotu  powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje 
o  źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót  –  właściwie 
oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności  z  PN, 
a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy jest  obowiązany przez  okres  wykonywania  robót 
budowlanych  przechowywać  dokumenty,  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2  Wymagania  ogólne  dotyczące  przechowywania,  transportu,  warunków  dostaw,  składowania  i  kontroli 
jakości materiałów i wyrobów.
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 
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.
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 umową.

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót,  a  także  o  aprobatach 
technicznych i certyfikatach zgodności.
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.
Zastosowane  urządzenia  i  materiały  oraz  wyposażenie  nie  powinny przekraczać  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń 
czynników szkodliwych  dla  zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, urządzenia  i  elementy wyposażenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 
poz.231.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

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 
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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  utrzymany  w  dobrym  stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

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 umową.

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 do ruchu.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych.

5.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
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 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 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. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu 
rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót.
Jest  istotnym  elementem  na  wypadek  przerwania  robót  z  winy  Wykonawcy,  Inwestora  lub  czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST, 
w  jednostkach  ustalonych  w  harmonogramie  finansowym.  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  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie) 
w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  płatności  zgodnym  z  harmonogramem  finansowym  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
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7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych właściwych 
dla danych  robót.  Jednostki  obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  w dokumentacji  projektowej 
i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy.

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. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe (jeżeli będzie to konieczne) odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi 
na  karcie  księgi  obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika 
do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1  Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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.
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.
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SST 1.1

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ROBOTY  W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, 
ORAZ ROBOTY  SANITARNE

KOD CPV – 45330000-9
SST 1.1.1 INSTALACJE C.O I C.T. 45331100-7
SST 1.1.2 INSTALACJE WOD-KAN I C.W. 45332200-5
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SST 1.1.1  INSTALACJA C.O  i  C.T.
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1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są instalacje c.o. i c.t. modernizacji pomieszczeń OLAZA i COTUA. 
Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w p. 1.1.
Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania dotyczące:
– montażu rurociągów c.o. i c.t.
– montażu grzejników łącznie z gałązkami i armaturą
– regulacja instalacji c.o. i c.t.
Nazwy i kody robót budowlanych
Dział 45 Roboty budowlane – kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0
Klasa 4532 Roboty izolacyjne – kod 45320000-6
Kategoria 45321 Izolacja cieplna – kod 45321000-3
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne – kod 45330000-9
Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania pow. – kod 45331000-6
Określenia podstawowe
Wszystkie określenia,  nazwy użyte  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnie 
obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), 
a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy 
każdej pozycji dodatkowo.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty montanowe instalacji c.o. i c.t. można rozpocząć po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
– obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,
– elementy  budowlano-konstrukcyjne,  które  mają  wpływ  na  montaż  urządzeń  instalacji  centralnego  ogrzewania 

i ciepła technologicznego, odpowiadają założeniom projektowym.
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodnokanalizacyjnej 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów 
przez  inne  rodzaje  materiały  o  zbliżonych  charakterystykach  i  wymaganiach  technicznych,  pod  warunkiem, 
że  w  wyniku  wprowadzonych  zmian  nie  nastąpi  pogorszenie  właściwości  użytkowania  i  trwałości  urządzenia. 
Odstępstwa  te  muszą  być  zaakceptowane  przez  inwestora  i  projektanta.  Przewody  należy  prowadzić  po  ścianach 
wewnętrznych.  W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  po  ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy 
pomocy izolacji.
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych 
nie może być połączeń rur.
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki.
Przewody powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian.
Spadki  przewodów  powinny  zapewniać  możliwość  odwodnienia  instalacji  w  jednym  lub  kilku  punktach  oraz 
możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty instalacji.
Odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji od ściany lub stropu powinna wynosić, co najmniej: 3 cm dla 
przewodów o średnicy do DN25, 5 cm dla średnic DN32¸DN50 i 7 cm dla średnic DN65¸DN80.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów i wsporników.
Konstrukcja tych podpór powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem 
a obejmą wspornika powinno się stosować podkładki elastyczne.
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie 
się rur.
Roboty  montanowe instalacji  c.o.  i  c.t.  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  technologicznymi  producentów 
poszczególnych materiałów użytych do budowy instalacji.
Rurociągi zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm pod płaszczem z folii niepalnej PCV.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie 
ich  braku  powinny  mieć  decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki 
upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
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Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  widocznych  wżerów 
i  ubytków spowodowanych  korozją  lub uszkodzeniami.  Podobnie  urządzenia  sanitarne  żeliwne,  tłoczone  z  blachy 
i fajansowe powinny być czyste i bez uszkodzeń powierzchni. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany 
według wymagań i w sposób określony normami.
Przewody
Do montażu sieci rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy stosować następujące rodzaje rur:
– łączenie na złączki typu „press” – rury ze cienkościennej stali węglowej w systemie KAN-therm Steel
– łączenie na gwint – rury stalowe czarne ze szwem gwintowane, średnice wg PN-83/H-74200.
– łączenie przez spawanie – rury stalowe czarne ze szwem z gładkimi końcówkami wg PN-83/H-74244.
Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  widocznych  wżerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny 
mieć trwałe oznaczenia.  Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 
krótkotrwałego magazynowania – w oddzielnych stosach.
Grzejniki
Urządzenia sanitarne tłoczone z blachy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń emalii.  Do montażu należy używać 
grzejników posiadających atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia.
Armatura
Armatura regulacyjna
Do regulacji hydraulicznej należy stosować:
– zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji – jako armatura regulacyjną grzejnikową.
– zawory trójdrogowe regulacyjne przy każdej nagrzewnicy wentylacyjnej.
Armatura odcinająca, armatura spustowa
Jako armaturę odcinającą i spustową należy stosować zawory RLV na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku 
o połączeniach gwintowanych PN6 (0,6 MPa) t=100°C.
Armatura – uwagi ogólne
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy 
sprawdzić czy:
– Na korpusie nie występują widoczne pory,  pęknięcia lub inne uszkodzenia,  w przypadkach wątpliwych należy 

przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą.
– Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione.
– Przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie
– Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia.
– Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce 
przepisach  np.  o  ruchu  drogowym,  dozorze  technicznym  i  innych  związanych,  jak  również  spełniać  wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów.

4. TRANSPORT
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 i w terminie przewidzianym umową.

5. WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona 
w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości  technicznych  realizacji  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wszelkie  uzasadnione zmiany i  odstępstwa proponowane przez  wykonawcę,  powinny być  obustronnie  uzgodnione 
w  terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok  wykonawstwa.  Decyzje  o  zmianach,  wprowadzonych  w  czasie 
wykonawstwa,  powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora  nadzoru  do  dziennika  budowy, 
a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem 
projektu.
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Montaż rurociągów
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, 
rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach 
tych  są  założone  tuleje,  wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  całkowicie 
wypełnić;  wypełnienie  powinno  zapewnić  jedynie  możliwość  osiowego  ruchu  przewodu,  np.  wywołanego 
wydłużeniami termicznymi; długość tulei powinna być większa o 6¸8 mm od grubości ściany lub stropu.
Gałązki grzejnikowe
Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%.
W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki zasilające powinny mieć spadek w kierunku grzejnika, 
a powrotne – w kierunku pionu.
W przypadku,  gdy długość gałązki  przekracza 1,5 m, należy przytwierdzić  ją  do ścian uchwytami umieszczonymi 
w połowie długości.
Montaż grzejników
Grzejniki  montowane  przy  ścianie  należy  ustawić  poziomo  w  płaszczyźnie  równoległej  do  powierzchni  ściany 
lub wnęki. Minimalne odstępy grzejników od elementów budowlanych wynoszą:
Rodzaj grzejnika
Grzejniki stalowe płytowe należy montować na dwóch wspornikach i  przymocować do ściany dwoma uchwytami, 
niezależnie  od  wielkości  grzejnika.  Grzejniki  dwu-  i  trzypłytowe  należy  mocować  wspornikami  i  uchwytami 
mocującymi każdą płytę oddzielnie w sposób zapewniający stałość położenia i odstępu między płytami.
Wsporniki pod grzejnikiem muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, 
aby  grzejnik  opierał  się  całkowicie  na  wszystkich  wspornikach.  W  przypadkach  ścian  lekkich  grubości  nie 
przekraczającej  7  cm dopuszcza  się  stosowanie  wsporników przymocowanych  śrubami  przelotowymi  z  szerokimi 
metalowymi podkładkami.
Grzejniki  należy  zabezpieczyć  przed  zanieczyszczeniem  lub  uszkodzeniem  do  czasu  zakończenia  robót 
wykończeniowych.
Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez uszkodzenia gałązek i ścian. 
W tym celu należy stosować w ogrzewaniach wodnych o temperaturze do 115o C i  ciśnieniu do 0,6 MPa złączki 
do grzejników.
Montaż armatury
Armaturę  w  instalacjach  wewnętrznych  należy  montować  w miejscach  dostępnych,  umożliwiających  personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w miarę  możliwości  ustawić  w  takim  położeniu,  by  wrzeciono  było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki  w korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika 
w przewodzie.
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być stosowana, wówczas długość 
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody  i  kształtki  wykonane  w  systemie  KAN-therm  Steel  nie  wymagają  dodatkowego  zabezpieczenia 
antykorozyjnego.
Przygotowanie powierzchni do malowania
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, 
wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i  zadziorów, zaokrąglenie powierzchni 
i wyrównania spoin.
Powierzchnie  należy  czyścić  bezpośrednio  przed  malowaniem.  Oczyszczone  powierzchnie  należy  zabezpieczyć 
powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany grunt należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, 
szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oczyszczanie takie daje gorszą jakość powierzchni i można je stosować 
tam, gdzie wymagany jest 3 stopień czystości.
Oleje  i  smary,  których  nie  usunięto  metodami  mechanicznymi,  należy usunąć metodami  odtłuszczania  za  pomocą 
rozpuszczalnika.
Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.
Warunki prowadzenia prac malarskich
a)  Pokrycie  nawierzchniowe należy  układać  po  dokonaniu  przeglądu  powłoki  podkładowej.  Pokrycie  podkładowe 
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji.
b) Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie.
c) Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.
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d) Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku, gdy przed 
montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badanie szczelności na zimno.
Badania szczelności należy przeprowadzać dla każdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0oC.
Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  pomalowaniem  elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Jeżeli harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, 
wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną, np. z dodatkiem inhibitorów korozji.
Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5oC) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja 
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 innych 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  0,01 MPa przy zakresie  do 1,0 MPa dla  ciśnienia 
próbnego 0,6 MPa.
Ciśnienie próbne 0,6 MPa utrzymywać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia.
Regulacja działania
Przed przystąpieniem do czynności  regulacyjnych  należy sprawdzić,  czy wykonane średnice rurociągów są zgodne 
z  projektem.  Istotne  spostrzeżenia  powinny  być  udokumentowane  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  ich  wpływ 
na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru.
Wszystkie zawory odcinające na 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:
– pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru  ±0,5°C,
– 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,

– pomiar  spadków  temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  pośrednio  za  pomocą  termometrów 
dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C, pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku 
przewodu,  po  uprzednim  oczyszczeniu  z  farby  i  rdzy  powierzchni  zewnętrznych  rury  w  punkcie  przyłożenia 
czujnika przyrządu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze 
zewnętrznej  możliwie  najniższej,  lecz  nie  niższej  niż  obliczeniowa  i  nie  wyższej  niż  +6oC,  ocena  prawidłowości 
przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na:
– skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w obiekcie, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej 

ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
– skontrolowaniu  zgodności  temperatury  powietrza  w  pomieszczeniach  przy  odbiorze  poprawności  działania 

instalacji  w  ogrzewanych  pomieszczeniach,  w  przypadku  przeprowadzania  badania  w  pomieszczeniach 
użytkowych  konieczne  jest  uwzględnienie  wpływu  warunków  użytkowania  (dodatkowe  źródła  ciepła, 
intensywność wentylacji itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza,

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 przegrzania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny.
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Badania 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.

– 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 obiekt powinien być ogrzewany w ciągu co 
najmniej 72 godzin.

– Podczas  próby szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich połączeń,  uszczelnień,  dławic  itp., 
wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.

– Wynik  próby  uważa  się  za  pozytywny,  jeżeli  cała  instalacja  nie  wykazuje  przecieków  ani  roszenia,  a  po 
ochłodzeniu nie stwierdzono 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.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego 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 lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla  których  w/w dokumenty są wymagane  przez  specyfikację,  każda partia  dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte 
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 
i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru inwestorskiego  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej 
w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii 
osiowej w m. Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn długości i szerokości pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami skrajnymi.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
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.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
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Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi 
na karcie  rejestru obmiarów. W razie  braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

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 Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.
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 Przedstawiciel użytkownika – w obecności 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  wykonania  robót  poprzedzających.  Odbiorowi 
międzyoperacyjnemu podlegają:
– szczelność połączeń kanalizacyjnych,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów sanitarnych.
Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  przydatność  robót 
i elementów do prawidłowego wykonania montażu. Protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale 
majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego.
Odbiór ostateczny robót
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 inwestorskiego.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  przedstawiciela 
użytkownika  w  obecności  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  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 specyfikacją. W szczególności należy skontrolować:
a) użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
b) prawidłowość wykonania połączeń,
c) jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
d) wielkość spadków przewodów,
e) odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
f) prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
g) prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi,
h) prawidłowość ustawienia armatury,
i) prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
j) prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
k) jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
l) zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
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W toku odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie  odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach 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  specyfikacją  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.
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:
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
– trakcie realizacji umowy,
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
– recepty i ustalenia technologiczne,
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją,
– opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją,
– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
– energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
– 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.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
– Cena jednostki obmiarowej
– Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
– dostawę materiałów;
– wykonanie robót przygotowawczych;
– ułożenie przewodów;
– próby szczelności;
– izolacje cieplną
– pomiary i badania.
– Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
– roboty przygotowawcze
– przygotowanie podłoża
– zakup i dostawa materiałów
– montaż i uruchomienie

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-83/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo,  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania 
i badania.
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PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-83  -  B-10700/04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 
Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.
PN-81-B-10700/02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo,  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania 
i badania.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.
BN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur.
BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.
BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.
PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zespół rurowy.
PN-EN 448 System rur preizolowanych. Kształtki.
PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zespół złącza.
Inne dokumenty
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych  jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz. 2041)
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  –  Tom  II  -Roboty  sanitarne 

i przemysłowe.
– Rozporządzenie  MB i PMB z dnia 28.03.1972 r. ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych
– Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 129/97)
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1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są instalacje  wod.-kan.  i  c.w. modernizacji  pomieszczeń Oddziałów OLAZA 
i COTUA
Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w p. 1.1.
Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wodno-kanalizacyjnych dotyczące:
– montażu rurociągów wody zimnej i ciepłej łącznie z podejściami dopływowymi
– montażu poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej łącznie z podejściami odpływowymi
– montażu przyborów łącznie z podejściami i armaturą
Nazwy i kody robót budowlanych
– grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych – kod 45300000-0
– klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych – kod 45330000-9
– kategoria robót – Kładzenie upustów hydraulicznych – kod 45332000-3
– kategoria robót – Wentylacja – kod 45331000-6
– klasa 45.32 Roboty izolacyjne – kod 45320000-6
– kategoria robót –Izolacja cieplna – kod 45321000-3
Określenia podstawowe
Wszystkie określenia,  nazwy użyte  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnie 
obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), 
a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy 
każdej pozycji dodatkowo.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w p. 5 niniejszej specyfikacji.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty montażowe instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można rozpocząć po stwierdzeniu przez kierownika 
budowy, że:
– obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,
– elementy  budowlano-konstrukcyjne,  które  mają  wpływ  na  montaż  urządzeń  instalacji  wodno-kanalizacyjnej 

odpowiadają założeniom projektowym.
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodnokanalizacyjnej 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów 
przez  inne  rodzaje  materiały  o  zbliżonych  charakterystykach  i  wymaganiach  technicznych,  pod  warunkiem, 
że  w  wyniku  wprowadzonych  zmian  nie  nastąpi  pogorszenie  właściwości  użytkowania  i  trwałości  urządzenia. 
Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  po  ścianach  pod  warunkiem 
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy pomocy izolacji.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura 
nie spada poniżej  0oC powinny być  ułożone w ziemi  na takiej  głębokości,  aby odległość od powierzchni  podłogi 
do wierzchu przewodu wynosiła  co najmniej  50 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod 
twardą podłogą na podłożu betonowym.
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy 
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki.
Układanie  poziomych  przewodów kanalizacyjnych  pod  podłogą  równolegle  do ścian  konstrukcyjnych  poniżej  ław 
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli.
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian.
Spadki  przewodów  powinny  zapewniać  możliwość  odwodnienia  instalacji  w  jednym  lub  kilku  punktach  oraz 
możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych szachtach,
przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm.
Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  przestrzeni  bruzd  materiałami  budowlanymi.  Zakrycie  bruzd  powinno  nastąpić 
po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody.
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Instalacje  wodociągowe  i  kanalizacyjne  wykonane  z  rur  PVC  i  innych  tworzyw  sztucznych  o  podobnych 
właściwościach powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni 
rur). W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinna wynosić 10 cm.
Odległość  zewnętrznej  powierzchni  rury  wodociągowej  lub  jej  izolacji  od  ściany  lub  stropu  powinna  wynosić  co 
najmniej: 3 cm dla przewodów o średnicy do DN25, 5 cm dla średnic DN32 -DN50.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów i wsporników.
Konstrukcja tych podpór powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem 
a obejmą wspornika powinno się stosować podkładki elastyczne.
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie 
się rur.
Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Roboty  montażowe  instalacji  wodno-kanalizacyjnej  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  technologicznymi 
producentów poszczególnych materiałów użytych do budowy instalacji.
Rurociągi wody zimnej zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. 9 mm pod płaszczem z folii niepalnej PCV, 
natomiast rury c.w.u. j.w. lecz gr. 20mm.

2. MATERIAŁY
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być 
wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, 
wydane  przez  jednostkę  upoważnioną  przez  ministra  zdrowia.  Wszystkie  materiały,  elementy  i  urządzenia 
przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać  Polskim  Normom,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje 
dopuszczające  je  do stosowania w budownictwie,  wydane przez  jednostki  upoważnione  przez  ministra  gospodarki 
przestrzennej i budownictwa.
Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  widocznych  wżerów 
i  ubytków spowodowanych  korozją  lub uszkodzeniami.  Podobnie  urządzenia  sanitarne  żeliwne,  tłoczone  z  blachy 
i fajansowe powinny być czyste i bez uszkodzeń powierzchni. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany 
według wymagań i w sposób określony normami.
Przewody z rur ocynkowanych
Zmiany  kierunku  przewodów  z  rur  stalowych  ocynkowanych  należy  wykonać  wyłącznie  przy  użyciu  łączników, 
niedopuszczalne jest gięcie rur ocynkowanych. Połączenia gwintowane przewodów należy uszczelniać przy pomocy 
elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować 
minii lub farb miniowych. Przewody z rur stalowych ocynkowanych należy mocować w odległościach:
– Średnica nominalna przewodu [mm] 15-20 25-32 40-50
– Największa odległość [m] 1,5 2,0 2,5
Przewody z tworzyw sztucznych
Przewody kanalizacyjne powinny być wyposażone w czyszczaki  ze szczelnym zamknięciem umożliwiającym łatwą 
eksploatację, ale utrudniające dostęp osobom niepowołanym. Rozmieszczenie czyszczaków na pionach i na poziomach 
powinno zapewnić możliwość oczyszczania przewodów kanalizacyjnych.
Przewody spustowe należy wyprowadzić  jako  rury wentylacyjne  ponad dach,  rury wentylacyjne  powinny tworzyć 
pionowe przedłużenie przewodów spustowych i być wyprowadzone zwiększoną średnicą ponad dach na wysokość 0,5 
– 1,0 m. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż 5 przewodów spustowych 
nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną, 
której  pole  przekroju  nie  może  być  mniejsze  od  2/3  sumy powierzchni  pól  przekrojów  połączonych  przewodów 
spustowych.  Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylacyjnych  do  kanałów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanałów dymowych i spalinowych.
Armatura i urządzenia
Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  danej   instalacji 
(temperatura i ciśnienie).  W projekcie przyjęto zawory kulowe o połączeniach gwintowanych.  Zawory lokalizować 
w miejscach łatwo dostępnych, a w przypadku obudowy – z dostępem przez drzwiczki w obudowie.
Armatura czerpalna i urządzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny być uzgodnione z Inwestorem.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce 
przepisach  np.  o  ruchu  drogowym,  dozorze  technicznym  i  innych  związanych,  jak  również  spełniać  wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów.

4. TRANSPORT
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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 i w terminie przewidzianym umową.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona 
w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości  technicznych  realizacji  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wszelkie  uzasadnione zmiany i  odstępstwa proponowane przez  wykonawcę,  powinny być  obustronnie  uzgodnione 
w  terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok  wykonawstwa.  Decyzje  o  zmianach,  wprowadzonych  w  czasie 
wykonawstwa,  powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora  nadzoru  do  dziennika  budowy, 
a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem 
projektu.
Montaż rurociągów
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur.
W przypadku prowadzenia kilku przewodów, jeden nad drugim, należy zachować następującą kolejność, od najwyżej 
położonych:
– przewody gazowe,
– c.o.
– c.w.
– wodociągowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur PE mocować :
dla średnic 15 – 32 mm - 0,9 m
Przejście  przez  strop  wykonane  w  tulei  można  traktować  jako  uchwyt,  jeżeli  na  przewodzie  pionowym  jest 
przynajmniej jeden punkt stały. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać 10 mm 
na 10 m długości przewodu.
Rurociągi poziome długości powyżej  2 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów.
Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny być co najmniej 2 uchwyty na każdej kondygnacji.
Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z tworzyw sztucznych /kanalizacja/ 
wynoszą:
– 1,00 m - dla rur o średnicy 50 – 110 mm z PP i PVC
– 1,25 m - dla rur o średnicy powyżej 110 mm z PP i PVC
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PE i  PVC łączonych za pomocą połączeń rozłącznych  powinna 
odbywać się przez pozostawienie  w kielichach w czasie montażu rur i  kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez 
właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.
Montaż przyborów i urządzeń
– Montowane  przybory  i  urządzenia  sanitarne  łączone z  kanalizacją  należy wyposażyć  w indywidualne  syfony. 

Wysokość zamknięcia  wodnego powinna  gwarantować  niemożność  zasysania  wody z  syfonu  podczas  spływu 
ścieków z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczenia.

– Nie obudowane szafkami umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe 
użytkowanie przyborów.

– Umywalki należy umieszczać na wysokości 0, 75 – 0, 8 m.
Montaż armatury
Armaturę  w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach dostępnych,  umożliwiających  personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:
baterie ścienne do umywalek - 0, 25 – 0, 35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do 
osi wylotu podejścia czerpalnego.
Oś  armatury  czerpalnej  ściennej  powinna  się  pokrywać  z  osią  symetrii  przyboru.  W przypadku  montażu  baterii  i 
zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań 
powodowanych działaniem tej armatury.
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Roboty ziemne
Wykopy o ścianach pionowych wykonywane ręcznie. Na dnie wykopu wykonać podsypkę piaskową.
Wykopy zasypywać ziemią dobrze rozdrobnioną bez kamieni i innych elementów, które mogłyby uszkodzić rury. 
Ziemię zagęszczać ręcznie.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Instalację  wody  zimnej  i  ciepłej  należy  poddać  badaniom  na  szczelność.  Badania  szczelności  urządzeń  należy 
przeprowadzać  w temperaturze  powietrza  wewnętrznego powyżej  0oC.  Badanie  szczelności  należy przeprowadzać 
przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed  wykonaniem  izolacji 
termicznej.  W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badania szczelności w czasie 
próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając instalację. 
Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego układu, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów 
i armatury są szczelne.
Po stwierdzeniu  szczelności  należy urządzenia  poddać próbie podwyższonego ciśnienia  za pomocą pompy ręcznej 
tłokowej  lub  ruchomego  agregatu  pompowego,  przystosowanego  do  wykonywania  prób  ciśnieniowych.  Instalacja 
wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 
MPa, nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Wynik 
próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia.
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonywać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą 
o temperaturze 55oC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i przesuwnych oraz 
wydłużeń termicznych rurociągów. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.
Urządzenia instalacji wodociągowej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych punktów 
czerpalnych,  a  czas  napełniania  zbiorników  spłukujących  nie  przekracza  2  minut  (w  przypadku  budynków 
administracyjnych).  Regulację  rozpływu  ciepłej  wody w poszczególnych  obiegach  urządzeń  należy wykonać  przy 
użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących.
Przed  przystąpieniem  do  pomiaru  temperatury  ciepłej  wody  należy  wyregulować  pracę  źródła  ciepła,  sprawdzić 
działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar 
temperatury  ciepłej  wody  w  poszczególnych  punktach  poboru  należy  przeprowadzić  termometrami  rtęciowymi 
z podziałką 1C. Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli  z każdego punktu poboru płynie 
woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z maksymalną odchyłką 50C. Pomiaru temperatury należy 
dokonywać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać wpisu do dziennika budowy, treść tego 
wpisu powinna być poświadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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 specyfikacji.
Badania i pomiary
Wszystkie badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacji,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru inwestorskiego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego 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,
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte 
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 
i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru inwestorskiego  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej 
w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii 
osiowej w m. Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn długości i szerokości  pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami skrajnymi.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
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.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie  rejestru obmiarów. W razie  braku miejsca szkice  mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
d) odbiorowi częściowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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 Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.
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 Przedstawiciel użytkownika – w obecności 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  wykonania  robót  poprzedzających.  Odbiorowi 
międzyoperacyjnemu podlegają:
e) szczelność połączeń kanalizacyjnych,
f) sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
g) lokalizacja przyborów sanitarnych.
Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  przydatność  robót 
i elementów do prawidłowego wykonania montażu. Protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale 
majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego.
Odbiór ostateczny robót
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 inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  przedstawiciela 
użytkownika w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego 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 specyfikacją.
W szczególności należy skontrolować:
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
– wielkość spadków przewodów,
– odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
– prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
– prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi,
– prawidłowość ustawienia armatury,
– prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
– prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
– jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
– zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
W toku odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie  odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach 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  specyfikacją  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.
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:
– dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona 

w trakcie realizacji umowy,
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
– recepty i ustalenia technologiczne,
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją,
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– opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją,

– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
– 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.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji /rurociągu wody zimnej lub ciepłej/ obejmuje:
dostawę materiałów;
wykonanie robót przygotowawczych;
przygotowanie podłoża i fundamentu;
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych
próby szczelności;
izolacje cieplną
pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
roboty przygotowawcze
przygotowanie podłoża i fundamentu
zakup i dostawa materiałów
montaż i uruchomienie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
– PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, -PN-EN 12056 – 1 – Postanowienia ogólne 

i wymagania
– PN-EN 12056 – 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia
– PN-EN 12056 – 5 Montaż i badania, instrukcje działania,  użytkowania i eksploatacji Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r./.

– PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki 
techniczne wykonania.

– PN-83 - B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.

– PN-81-B-10700/02 Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

– PN-B-02421: 2000 · Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGiK 1994 r.

– PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
– PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
– PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo,  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania 

i badania.
– PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania przy  odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.
– PN-81/B-10700.02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
– PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
– BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.
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– BN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur.
– BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.
– BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.
– PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-68/B-01411 Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Określenia.
– PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
Inne dokumenty
– Rozporządzenie  MB i  PMB  z  dnia  28.03.1972  r.  (  DZ.U.  13/73)  w  sprawie  BHP przy  wykonywaniu  robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych,
– Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP ( DZ. U . 129/97 )
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  -  Tom  II  -  Roboty  sanitarne 

i przemysłowe
– Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji,  remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym {DZ. U. Nr 198, poz. 2041}
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SST 2
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKOŃCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV – 45400000-1
SST 2.1 ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4
SST 2.2 STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA 45420000-7
SST 2.3 WYKŁADANIE PODŁÓG I SCIAN 45430000-0
SST 2.4 ROBOTY MALARSKIE 45442100-6
SST 2.5 ROBOTY  MURARSKIE 45262500-6
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SST 2.1 ROBOTY TYNKARSKIE
KOD 45410000-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Określenia podstawowe
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2.2. Zaprawy
2.3. Woda
2.4. Piasek
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Transport materiałów
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady
5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.3. Przygotowanie podłoża
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
6.3 Badania w czasie robót
6.4 Badania w czasie odbioru robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
8.2. Odbiór
8.3. Zgodność wykonania
8.4. Odbiór tynków
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
10.3. Inne opracowania
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zwykłych w w/w inwestycji.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków dla inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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 ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
2.
2.2. Zaprawy.
Zaprawy do wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-901B – 14501 "Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
2.3. 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 wodę wodociągową pitną. Niedozwolone jest użycie innych wód
2.4. Piasek.
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.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne - marka i skład zgodne z wymaganiami normy PN-90/B – 14501 "Zaprawy 
budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. Należy ją przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin.
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 +50 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 obcych zanieczyszczeń.
Skład objętościowy 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 ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania 
z następującego sprzętu;
– mieszarki do zapraw
– agregatu tynkarskiego
– betoniarki wolnospadowej
– pompy do zapraw
– przenośnych zbiorników na wodę
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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  przewozić  należy  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 wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
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 +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 00C. 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.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2.
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 % roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową
– nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.1.
Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodnie  z  danymi  określonymi 
w tabeli  4 normy PN-70/B – 10100. Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą do odmian powszechnie  stosowanych, 
wykonywanych  w  sposób  standardowy.  Tynki  zwykłe  kategorii  IV  zalicza  się  do  odmian  doborowych.  Tynk 
trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki,  narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać 
według  pasów  i  listew  kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu  lecz  przed  jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne:
– tynków nie narażonych na zawilgocenie w proporcji 1: 1: 4
– tynków narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w proporcji 1: 1: 2

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
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.
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.
Badania w czasie odbioru robót.
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
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– 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
– wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża 
lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na płaszczyznę 
poziomą.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nietynkowanych,  ciągnionych,  obróbek  kamiennych,  kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.
Ilość  tynków w  m2 określa się na podstawie projektu z  uwzględnieniem zmian zaakceptowanych  przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór.
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. Zgodność wykonania.
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 jest 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 go do niższej kategorii
– w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty
8.4. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny i  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej  nie  mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
– poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi ( ścianami, belkami, itp. )
Niedopuszczalne są nst wady:
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

pilśni, itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

do podłoża.
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 zamówienia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku 
według ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– przygotowanie zaprawy
– dostarczenie materiałów i sprzętu
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– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonania robót na wysokości do 4 m
– przygotowanie podłoża
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
– osiatkowanie bruzd
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
– wykonanie tynków
– reperacja tynków po dziurach i hakach
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
– likwidację stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. 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.
10.3. 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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SST 2.2 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod 45421000-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz bram.
5.2.Montaż świetlików dachowych
5.3.Montaż stolarki drzwiowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2. Badania w czasie robót
6.3. Badania w czasie odbioru robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór częściowy
8.3. Odbiór końcowy
8.4. Odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Dokumentacja projektowa
10.2.Normy
10.3.Inne opracowania
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  montażu  stolarki  okiennej,  drzwiowej, 
ślusarki aluminiowej, świetlików dla inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż stolarki okiennej, montaż 
ślusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż stolarki drzwiowej drewnianej
Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami  podanymi 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
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 specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 
1.5.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
pkt  2.  Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  związanych  z  montażem  stolarki  i  ślusarki  powinny 
posiadać:
– 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.
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie 
materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki.
2.1. Rodzaje materiałów
– drzwi wewnętrzne : drewniane, płaskie, z okleiną drewnopodobną i lakierowane,
– okna, drzwi i zestawy aluminiowe zewnętrzne (U ≤2.0W/m2K) ze szkłem absorpcyjnym w kolorze szarym np. 

w systemie MB-60 METALPLAST BIELSKO SA
– drzwi i zestawy aluminiowe: wewnętrzne np. w systemie MB-45 METALPLAST BIELSKO SA

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane z montażem 
stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego typu robót, spełniających 
zasady BHP i posiadających niezbędne atesty.

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć  przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę 
stateczności.
Każda partia  wyrobów przewidzianych  do wysyłki  powinna zawierać wszystkie  elementy przewidziane  normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach.
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton.
Transport  i  składowanie  elementów ślusarki  aluminiowej  wg wytycznych  producenta  systemu.  Profile  aluminiowe 
winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym pomieszczeniu.

5.   WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów do ścian,
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– jakość dostarczonych elementów do wbudowania;
Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych.
a) przygotowanie otworu w ścianie budynku
– otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary odpowiednio większe od 

zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy 
(po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na 
górze) w przypadku drzwi i bram

– kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm,
– wszystkie  powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie  gładkie,  bez ubytków;  dolna powierzchnia 

otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno;
b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż:
– okno  należy  ustawić  na  progu  podokiennym,  który  stanowi  rura  stalowa  i  izolujący  element  tworzywowy; 

położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 100C przechodziła przez tą konstrukcję;
– okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją aluminiową a murem z obydwu stron 

powinna być jednakowa;
– okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej lub 

ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji termicznej konstrukcji aluminiowej;
– po  każdej  stronie  konstrukcji  należy  stosować  co  najmniej  2  punkty  mocowania;  w  przypadku  bram  po  4, 

głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; punkty powinny 
być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub wytycznymi producenta systemu;

c) regulacja okuć obwiedniowych (ślusarka okienna)
– regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy;
d) izolacja
– szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy uszczelnić tak, aby była ona odporna na przenikanie ciepła i wody; 

można użyć w tym celu wełny mineralnej, pianki montażowej lub wałków polietylenowych, mas silikonowych, 
taśm rozprężnych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych;

– warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości;
– po zewnętrznej stronie należy wykonać izolację wiatroszczelną, szczególnie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z 

obróbką blacharską; od wewnętrznej strony szczeliny montażowej należy zapewnić dobrą izolację na przenikanie 
pary;

Montaż stolarki drzwiowej
– montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian;
– przed zamontowaniem drzwi  należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia;  powierzchnie  ościeży 

należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin;
– w  przypadku  montażu  ościeżnic  w  ścianach  z  cegły  silikatowej  należy  zabezpieczyć  fragmenty  ścian  przed 

zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską;
– ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem ościeży 

trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej 
używanej podczas uszczelniania;

– słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą;
– za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie  kąty 

wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni;
– ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; następnie należy 

ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy;
– ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (około 

20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; głębokość wierconego otworu powinna być 
większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę 
wiertłem o średnicy równiej szerokości kołnierza koła;

– wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy;
– ościeżnicę  uszczelnić  pianką  montażową;  przed  wykonaniem  tej  czynności  można  dobrze  zwilżyć  wodą 

powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała;
– po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem;
– po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia 

po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką;
– element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym po nałożeniu na jego pióro kleju 

lub silikonu w kilku miejscach.
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– zamontować klamki i zamki;

6.  KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki  i ślusarki badaniom powinny podlegać materiały, 
które  będą  wykorzystane  do  wykonania  robót  oraz  przygotowanie  ościeży.  Wszystkie  materiały  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 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych;
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i SST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót „zanikających”.
Należy zwrócić uwagę:
– by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w ten sposób 

drzwi  może  grozić  wypadnięciem  całych  drzwi;  jedynym  zalecanym  sposobem  montowania  ościeżnicy  jest 
zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych;

– na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny;
– na  zbyt  obfite  stosowanie  pianki  montażowej,  co  może  doprowadzić  do  rozepchnięcia  ościeżnicy;  ościeżnicę 

należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze 
przed  wstrzyknięciem  pianki;  pamiętać  należy  również  o  tym,  aby  odpowiednio  zabezpieczyć  powierzchnię 
ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć 
miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury;

– W  przypadku  montażu  ościeżnic  w  ścianach  z  cegły  silikatowej  należy  dodatkowo  zwrócić  uwagę  na 
zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Badania w czasie odbioru robót
Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować:
– zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji projektowej,
– 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 dokumentacja;
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk wbudowanej stolarki 
w świetle ościeżnic.
Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór ościeży 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych.
Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających  zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i 
wykonawcy (kierownik budowy).
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Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 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.
Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu,  jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
2) szczegółowe specyfikacje techniczne,
3) dziennik budowy,
4) zaświadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodności),
5) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
6) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
7) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;
W  trakcie  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  montażowe związane  z osadzaniem stolarki  drzwiowej  i  ślusarki  aluminiowej  powinny być odebrane  jeśli 
wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne,  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 
należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i przedstawić je ponownie do odbioru;
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych z zamówieniem,
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym 
a Wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po upływie  okresu gwarancji,  którego długość jest  określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej 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  ścian  i  murów  z  uwzględnieniem  zasad 
opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady 
w zamontowanej stolarce lub ślusarce.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,
– obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
– wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3.,
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
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– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– likwidację stanowiska roboczego;

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy
– PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
– PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.
– PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
– PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
– PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
– PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór
– PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
– PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”.
Metoda obliczeniowa
– PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja  właściwości mechanicznych.  Obciążenia  pionowe,  zwichrowanie i siły 

operacyjne.
– PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach
– PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji
– PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji
– PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności
– PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
– PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
– BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe
– PN-B-13079:1997 Szkło budowlane
– PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne
– PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
– PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. wymagania i obliczenia
– PN-87/B-02151.03  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.  Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
Wymagania
Inne opracowania
– „Katalog dla architektów” f. Metalplast Bielsko S.A.; Metalplast-Bielsko SA, ul. Warszawska 153, Bielsko-Biała 

www.metalplast.pl 
– Katalog wyrobów f. Porta (styczeń 2002); PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo 

www.porta.com.pl
– Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99;
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz  odbioru 
posadzek dla inwestycji
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.
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 czynności mające na celu wykonanie:
– warstw wyrównawczych pod posadzki gr. 4cm, wykonane z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno- cementowym, ułożeniem zaprawy,zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych,

– posadzek z wykładzin zmywalnych (rulonowych),
– posadzek z płyt gresowych na zaprawie klejowej,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami  podanymi 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
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 specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych powinny posiadać:
– 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 znajdowac 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 posadzkowych.
2.1. Rodzaje materiałów:
– wykładzina  PVC  (rulon),  jednowarstwowa,  gr.2mm,  antystatyczność  -109  Ohm,  w  grupie  T  odporności  na 

ścieranie,  wyłożona  na  ściany na  wys.  8cm na  profilach  wyobleniowych  Ø 25mm z  PVC:  w pomieszczeniu 
hydroterapii – o współczynniku antypoślizgowości min R12 z wytłoczeniami, z dodatkiem korundu; w sali ćwiczeń 
– punktowo elastyczna;  w pomieszczeniu fizykoterapii  i  pomieszczeniu badań z rezonansem magnetycznym – 
antyelektrostatyczna

– płytki gresowe, – szkliwione,  min. w klasie 4 odporności na ścieranie, z gresowymi listwami cokołowymi (na 
klatce schodowej stopnice ryflowane)

2.2 Woda
Do przygotowania zaprawy, kompozycji klejących, zapraw klejowych, zaczynów gipsowych oraz 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. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3 Piasek
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 0,25-0,5mm , piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0mm.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4  Materiały pomocnicze
– listwy przypodłogowe,
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– listwy progowe z kształtowników metalowych;

2. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  "Wymagania  ogólne"  pkt  3.  Roboty  związane 
z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 
niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały i elementy należy 
przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub  utratą  stateczności.  W  przypadku  płytek  ceramicznych  i  gresowych  podłogę  należy  wyłożyć  materiałem 
wyściółkowym  gr.  ok.5  cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki 
ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się.  Płytki  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych 
w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
4.1. Warunki przystąpienia do robót
– do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych instalacyjnych, 

wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu;
– wilgotność  podkładu  powinna  być  sprawdzona  przed  przystąpieniem  do  klejenia  materiałów  posadzkowych 

z  drewna  i  tworzyw  sztucznych;  dopuszczalna  zawartość  wilgoci  w  podkładzie  betonowym  nie  powinna 
przekraczać 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyższej wilgotności termin wykonywania posadzki należy 
przesunąć;

– temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 
być niższa niż 50C;

– temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna wynosić nie 
mniej niż 150C;

4.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
– podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą  wytrzymałość 

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;
– wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie –

12MPa, na zginanie – 3MPa;
– podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 

oraz nasycone wodą;
– podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pasem papy;
– w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 

oraz oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach;
– szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać dzieląc powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 

36m2, przy dł. boku prostokąta nie przekraczającej 6m;
– zaprawę cementową należy przygotowywać  mechanicznie;  zaprawa powinna mieć konsystencję  gęstą – 5-7cm 

zanurzenia stożka pomiarowego;
– ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość  cementu  nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3;
– zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem;

– podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym 
spadkiem;  w  świeżym  podkładzie  cementowym  powinny  być  wykonane  szczeliny  przeciwskurczowe  przez 
nacięcie  brzeszczotem  packi  stalowej  na  gł.  1/3  –  1/2  grubości  podkładu;  rozstaw  szczelin  skurczowych  nie 
powinien przekraczać 6m;

– w ciągu pierwszych  7 dni  podkład powinien  być utrzymywany w stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą;

4.3. Wykonanie posadzki z wykładzin zmywalnych
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– przed przystąpieniem do układania należy dokładnie oczyścić i odkurzyć podkład; ewentualne ubytki wyrównać 
odpowiednią masą; jeśli podkład cementowy wykazuje ślady pyłu wymaga zagruntowania;

– wszystkie materiały (wykładziny i kleje) należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane co najmniej 
24 godz. przed układaniem;

– wykładzina  arkuszowa  powinna  być  na  24godz.  przed  przyklejeniem rozwinięta  z  rulonu,  pocięta  na  arkusze 
odpowiednio  do  wymiarów  pomieszczenia  i  luźno  ułożona  na  podkładzie  tak,  aby  arkusze  tworzyły  zakłady 
szerokości  2-3cm; arkusze,  które  po tym czasie  nie  przylegają  dokładnie  do podkładu  i  wykazują  deformacje 
(sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejone;

– spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny nie powinny 
występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu, sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne;

– styki  arkuszy  powinny  być  dopasowane  przez  jednoczesne  przecięcie  obu  zachodzących  na  siebie  brzegów 
arkuszy;

– arkusze należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta wykładziny;
– arkusze powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając posadzce trwałe i mocne związanie 

z podkładem; nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów;

– wszelkie zanieczyszczenia posadzki klejem należy niezwłocznie usunąć;
– arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5mm;
– spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą: odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie 

więcej niż 1mm/m i 3mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu;
– powierzchnia  posadzki  z  arkuszy  powinna  być  równa  i  pozioma;  dopuszczalne  nierówności  badane  przez 

przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 3mm;
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 1mm/m 

i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia;
– łączenie  posadzek  zmywalnych  z  posadzkami  z  innych  materiałów  należy  wykonać  za  pomocą  wkładek  lub 

kształtowników metalowych;
– posadzki z linoleum należy przy ścianach wykończyć drewnianymi listwami podłogowymi; listwy powinny być 

przyklejone na całej długości do podłoża, łączone na długości oraz w narożach wypukłych przez ścięcie końców 
pod kątem 450, a w narożach wklęsłych pod kątem 1350;

4.4. Wykonanie posadzek z płytek gresowych
– przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  układaniem  płytek  należy  dokonać  sprawdzenia  podłoża  oraz 

przygotować  wszystkie  niezbędne  materiały,  posegregować  płytki  wg  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz 
rozplanować sposób układania płytek;

– położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin;  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 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  ok.  500.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą 
powierzchnię podłoża; wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek; prawidłowo dobrane wielkości zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki;

– zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50 x 50mm - 3mm
- 100 x 100mm - 4mm
- 150 x 150mm - 6mm
- 200 x 200mm - 6mm
- 250 x 250mm - 8mm
- 300 x 300mm -10mm
- 400 x 400mm -12mm

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1m2 lub  pozwolić  na  wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15minut; Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm;
– po nałożeniu kompozycji  klejącej  układa się płytki  od wyznaczonej  linii  lub wybranego narożnika;  nakładając 

pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (ok.  1cm),  ustawić  w  żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla 
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uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym;

– dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe;
– zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3 mm;
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin 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; dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania;
– do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny czas powinien 

być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;
– 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; jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką;

5. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 6.
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  posadzkowych  badaniom  powinny  podlegać  materiały,  które  będą  wykorzystane 
do wykonania robót oraz przygotowania podłoża.
Wszystkie materiały –wykładziny, płytki ceramiczne i gresowe, 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  stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych; 
zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości i  innych 

parametrów w zależności od rodzaju okładziny;
– sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 

3%;
– sprawdzenie równości podłoża;
– w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowłokowych podłoże powinno spełniać wymagania 

zawarte w pkt. 5.8.1.
Badanie materiałów
Wykładziny zmywalne
Należy przeprowadzić na budowie:
– sprawdzenie z projektem wzoru, barwy i rodzaju wykładziny;
– sprawdzenie przez oględziny jednorodności powierzchni, braku zarysowań, uszkodzeń itp.
Płytki ceramiczne i gresowe
Należy przeprowadzić na budowie:
– sprawdzenie  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  płytek,  liczby  szczerb  i  pęknięć, 

uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;
– sprawdzenie barwy płytek;
Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  posadzkowych  z  dokumentacją 
projektową  i  specyfikacją  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 
oraz robót „zanikających”.
Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących 
wykonanych robót posadzkowych, a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji 

powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);
– jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami i dylatacji;
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem posadzek powinien obejmować:
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– sprawdzenie prawidłowości  ułożenia  wykładzin;  ułożenie  oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie  i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego;

– sprawdzenie przylegania do podłoża;
– sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni od płaszczyzny.
W przypadku posadzek z płytek ceramicznych, gresowych:
– sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;
– sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej niż 2mm na długości 

1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki;
– sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w projekcie;
– osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta;
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(zamawiającego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót związanych z układaniem posadzek. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione 
w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.  Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić na 
przystąpienie do układania posadzek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno 
być  odebrane.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża.  W  przypadku  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  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  Inwestora  (inspektor  nadzoru)  i 
Wykonawcy (kierownik budowy).
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.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbioru  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy,
– zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty, 

deklaracje zgodności),
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
W  trakcie  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty związane z 
wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte.  W takim przypadku należy 
poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić je ponownie 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:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY architektura
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia  od Alkoholu 

Szpitala Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie
Str. 43z 66

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkowych z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym Inwestorem 
a Wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po upływie  okresu gwarancji,  którego długość jest  określona w umowie. 
Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  posadzek  po  użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający 
powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– przygotowanie podłoża,
– przygotowanie odpowiednich zapraw,
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
– obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
– wykonanie posadzek oraz robót związanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego;

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy
– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
– PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
– 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 nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B ll.
– PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho 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<1 0%. Grupa B II 

b.
– PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
– 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-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 sprawdzenie 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.
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– PN-EN  ISO  10545-6:  1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne  ścieranie  płytek 
nieszkliwionych.

– 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 

i 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.
– PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
– PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
– PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
– PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
– PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podłogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania
– PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości,  długości,  prostoliniowości i  płaskości 

arkusza
– PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie długości, prostokątności i prostoliniowości boków 

płytek
Inne opracowania
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.
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1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz  odbioru 
okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych dla inwestycji
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie okładziny z płytek ceramicznych 
na kleju;
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami  podanymi 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
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 specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania okładzin wewnętrznych powinny posiadać:
– 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 okładzin wewnętrznych.
2.1.  Rodzaje materiałów:
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom:
– 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 IIa.
– PN-EN 178:198 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa BIII.
Rodzaj, barwa i wymiary płytek wg ustaleń z projektantem i Inspektorem nadzoru.
Panele  elewacyjne,  składające  się  z  dwóch  warstw  aluminium  o  grubości  0.5  mm,  wypełnionych  rdzeniem 
polietylenowym lub mineralnym
2.2 Kompozycje klejące
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  120004:2002  lub 
odpowiednich aprobat technicznych.
2.3 Materiały pomocnicze:
1) środki ochrony płytek i spoin,
2) środki do usuwania zanieczyszczeń,
3) taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu
4) taśmy uszczelniające
5) listwy przypodłogowe,
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności  techniczne określone przez producenta  lub odpowiednie aprobaty 
techniczne.

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  "Wymagania  ogólne"  pkt  3.  Roboty  okładzinowe 
wykonywać  przy  użyciu  narzędzi  i  sprzętu  spełniających  zasady  BHP  i  posiadających  niezbędne  atesty  lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.
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4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport  płytek  ceramicznych  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  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami 
i minusowymi temperaturami.
Palety  z  panelami  aluminiowymi  należy  chronić  podczas  składowania  przed  działaniem  deszczu,  penetracją 
i  kondensacją wilgoci.  Palety układać jedną na drugiej (nie składować w pozycji  ,,do góry nogami”). Nie ustawiać 
na sobie więcej niż 6 palet. Nie składować przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.1 Okładziny z płytek ceramicznych
Warunki przystąpienia do robót:
a) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych;
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi;
b)  Przystąpienie  do  robót  okładzinowych  powinno nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
c) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
d) Wykonanie okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.
Podłoża pod okładzinę.
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych  są ściany betonowe i  suche tynki  na 
murach  z  elementów  drobnowymiarowych.  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 pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu.
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,
– odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą  kontrolną  o 

długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
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. Położenia płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się 
z różnego rodzaju i wielkości płytek (wg ustaleń z projektantem i Inspektorem nadzoru). 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 ustawiona pod kątem około 500.
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 
pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkości  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że 
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

- 50x50mm - 3mm
- 100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm
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Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1m2  lub  pozwolić  na  wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15minut.
Grubość warstwy kompozycji  klejącej  w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi ok. 4-6mm.Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania wynika, 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  odpowiednia  wysokość.  Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecana szerokość spoin: 2-3mm. Jeżeli wzór płytek ściennych ma być dopasowany do podłogowych należy spoiny ze 
sobą zgrać. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. 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  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. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 
gładką  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.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania robót oraz przygotowania podłoża.
Wszystkie materiały – płytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne 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  stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.1.1  Badanie podłoża powinno być  wykonane  bezpośrednio  przed przystąpieniem do wykonywania  robót;  zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podłoża  pod  względem  występowania  ubytków,  czystości  i 

zawilgocenia i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny;
– sprawdzenie równości podłoża;
6.1.2. Badanie materiałów
Płytki ceramiczne
Należy przeprowadzić na budowie:
– sprawdzenie  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  płytek,  liczby  szczerb  i  pęknięć, 

uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;
– sprawdzenie barwy płytek;
– niedopuszczalne jest użycie uszkodzonych płytek;
Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  okładzinowych  z  dokumentacją 
projektową  i  specyfikacją  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 
oraz robót „zanikających”.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących 
wykonanych prac związanych z montażem okładzin wewnętrznych, a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji 

powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);
– jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji;
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Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  prac  związanych  z  wykonaniem  okładzin  wewnętrznych  powinien 
obejmować:
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  okładzin;  ułożenie  oraz  barwę  materiałów  należy  sprawdzić  wizualnie  i 

porównać z wymaganiami projektu technicznego;
– sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  w  okładzinach  z  płytek  ceramicznych  za  pomocą  cienkiego  drutu 

naciągniętego wzdłuż spoin i szczelin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm;
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub w przypadku 

kompozycji klejącej określony na podstawie jej zużycia);
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy.
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
Prawidłowo wykonana okładzina 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  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 1mm na długości 

2 m;
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 1mm na długości 2m;
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania;
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1mmna długości 1m i 3mm na 

długości całej okładziny;
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta;

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7 .
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 8.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach okładzinowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić 
na przystąpienie do robót okładzinowych.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża.  W  przypadku  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  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  Inwestora  (inspektor  nadzoru)  i 
Wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli  umowa taką formę 
przewiduje.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót okładzinowych w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:
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– dokumentacja techniczna
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy,
– zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty, 

deklaracje zgodności),
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
W  trakcie  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty okładzinowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty okładzinowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy okładziny i przedstawić go 

ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
ustaleń umownych;

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót okładzinowych z zamówieniem,
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym 
a wykonawcą.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po upływie  okresu gwarancji,  którego długość jest  określona w umowie. 
Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  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 okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych 
w  pkt.8.3.  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 okładzinach.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
– wykonanie okładzin z płytek ceramicznych wewnątrz i na elewacjach budynków wymienionych w pkt.1.3;
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego;

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy
– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
– 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.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY architektura
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia  od Alkoholu 

Szpitala Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie
Str. 51z 66

– PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B ll.
– PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na 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<1 0%. Grupa B II 

b.
– PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
– 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-1 01 00 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 sprawdzenie 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.
– 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 cementowychi 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 

i 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-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
– PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10.3. Inne opracowania
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot 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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– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian. 
Układanie  płytek  ceramicznych  na  podłogach  i  ścianach,  wydanie  Ośrodek  Wdrożeń  Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 2005r.
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SST 4.4 ROBOTY MALARSKIE
Kod 45442100-8
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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1.  WSTĘP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
malarskich dla inwestycji
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 czynności mające na celu:
– malowanie tynków
– malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną z gruntowaniem;
– malowanie elementów stalowych zewnętrznych z gruntowaniem;
– malowanie elementów stalowych wewnętrznych z gruntowaniem;
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami  podanymi 
w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
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 specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać:
– 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,
– Oceny i atesty higieniczne,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich.
2.1. Rodzaje materiałów:
2.1.1. Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych (np. Atlas Uni-Grunt f. Atlas lub inny środek o podobnych 
właściwościach).
Impregnat  powinien  regulować  proces  chłonności  podłoża  i  zapobiegać  odciąganiu  nadmiernej  ilości  wody  z 
wykonywanych  na nim powłok malarskich.  Po wyschnięciu  powinien być  bezbarwny i  przepuszczać  parę  wodną. 
Zastosowany na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C.
Dane techniczne:
– temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +250C
– użytkowanie powierzchni po 24 godz.
– odporność na zarysowania po ok. 2 godz.
– gęstość emulsji 1,0g/cm3

2.1.2. Farba emulsyjna i akrylowa
Farba powinna posiadać bardzo dobre właściwości kryjące, powinna tworzyć gładką, matową powłokę bez zmarszczeń 
i  spękań,  odporną na zmywanie  wodą i  przecieranie  na sucho.  Powłoka z farby powinna być  paroprzepuszczalna, 
odporna na wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte w podłożu jak i w środowisku naturalnym.
Dane techniczne:
A. kolor: w zależności od rodzaju pomieszczenia (wg projektu wykonawczego projektu);
B. stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) – max. 2
C. temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +300C
D. gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3
Do malowania płyt gipsowo- kartonowych nie należy stosować farb produkowanych na bazie mineralnej.
2.1.3. Farba podkładowa (do gruntowania powierzchni metalowych). Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna 
miniowa 60% (lub inna o podobnych właściwościach)
Właściwości farby:
– lepkość umowna (kubek wypływowy ø4mm) - 80-100s
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– gęstość - min. 1,6 g/cm3

– temperatura zapłonu - min.260C
– czas schnięcia powłoki w temp.200C – stopień 1: max 12h, stopień drugi: max 24h;
– krycie jakościowe- I stopień
Właściwości powłoki:
– odporność na działanie temperatury – max 900C
– przyczepność powłoki – 2 stopień
– odporność na działanie mgły solnej po 96h (skorodowanie podłoża) – powłoka bez zmian
– odporność na działanie wody destylowanej w ciągu 24h – dopuszcza się zmatowienie powłoki
– elastyczność – 5
Farba zawiera szkodliwą minię ołowianą.
2.1.4. Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych).
Jako farby nawierzchniowej należy stosować farbę tworzącą szybkoschnące powłoki o bardzo dobrej
przyczepności do podłoża, wodoodporną, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczną i odporną
mechanicznie.
Własności wyrobu :
– gęstość wyrobu - , max 1,3 g/cm3
– lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20  2 oC - 60 - 100 s
– grubość warstwy : mokrej - 85÷135 m,  suchej - 25÷35 m
– zużycie teoretyczne przy grubości 30 m - 0,11dm3/m2

– zalecana ilość warstw - 2÷3
– temperatura zapłonu - co najmniej 260C

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  "Wymagania  ogólne"  pkt  3.  Roboty  malarskie 
wykonywać  przy  użyciu  narzędzi  i  sprzętu  spełniających  zasady  BHP  i  posiadających  niezbędne  atesty  lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Impregnat do gruntowania 
należy przewozić i  przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych  warunkach,  w temperaturze 
dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie 
lub  wiaderka  stożkowe  wg  PN-EN-ISO  90-2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze  min.+50C.  Farby  należy 
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu:
5.1.1  farb akrylowych i emulsyjnych:
a) Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie,  jeżeli  jest  wymagana  duża  gładkość  powierzchni; 
następnie należy powierzchnię zagruntować;
b) Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków;
c)  Wilgotność  powierzchni  tynkowych  przewidzianych  pod  malowanie  powinna  być  nie  większa  niż  4%  (farba 
akrylowa i emulsyjna);
d) Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności:
– całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, 

wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.);

– wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;
– ułożeniu podłóg drewnianych;
– dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;
Drugie malowanie można wykonać po:
– wykonaniu tzw. białego montażu;
– po ułożeniu posadzek;
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e) Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C (z zastrzeżeniem, 
aby  w  ciągu  doby  nie  następował  spadek  temperatury  poniżej  00C).  i  nie  wyższej  niż  +  220C.  Zaleca  się,  aby 
temperatura  w  chwili  wykonywania  robót  malarskich  wynosiła  przy  malowaniu  farbami  wodnymi  i 
wodorozcieńczalnymi od +12 do 180C,
5.1.2 farb do metalu:
a)  Malowanie  konstrukcji  stalowych  można  wykonywać  po  całkowitym  i  ostatecznym  mocowaniu  wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach;
b)  Powierzchnie  metalowe,  które  nie  podlegają  malowaniu  proszkowemu powinny być  oczyszczone,  odtłuszczone 
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej; 
c) Oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone powłoką stosowaną do ochrony czasowej lub zagruntowane 
nie  później  niż  po  6  godzinach,  licząc  od  chwili  zakończenia  oczyszczania;  przed  malowaniem należy  dokładnie 
oczyścić spawy;
d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 300C; zaleca się aby 
temperatura w czasie wykonywania robót malarskich wynosiła w granicach od 15 do 250C;
e) Nie należy wykonywać robót malarskich przy temperaturze niższej niż +50C i wilgotności względnej  powietrza 
wyższej niż 85%, a także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej +400C, o ile nie są stosowane specjalne 
wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach temperaturowych;
f) Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas 
występowania rosy;
g) Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych 
popołudniowych, tj. orientacyjnie do dwóch godzin po wschodzie i w czasie dwóch godzin po przed zachodem słońca 
oraz gdy wilgotność powietrza przekracza 85% i na powierzchni konstrukcji występuje rosa;
5.2. Gruntowanie tynków
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką  i  równomierną  warstwę.  Przy  bardzo  chłonnych  i  słabych  podłożach,  do  pierwszego  gruntowania  można 
zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 
powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach 
od nałożenia emulsji.
5.3. Malowanie ścian farbą akrylową i emulsyjną
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy.
Malowanie  można  wykonywać  wałkiem,  pędzlem lub  metodą  natryskową.  Farbę  można  nanosić  jednokrotnie  lub 
dwukrotnie,  w  zależności  od  chłonności  i  struktury  podłoża.  Kolejną  warstwę  można  nakładać  po  całkowitym 
wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla 
danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci 
nierozcieńczonej.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji;
5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych
a) gruntowanie nowych konstrukcji należy przeprowadzić możliwie najwcześniej po czyszczeniu; nie dopuszcza się 
przekroczenia 6 godzin między oczyszczeniem a zagruntowaniem powierzchni konstrukcji; jeśli powłoka gruntująca 
nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie należy powtórzyć;
b)  po  przewiezieniu  elementów  konstrukcji  na  plac  budowy  należy  wykonać  poprawki  uszkodzonej  powłoki 
podkładowej naniesionej w wytwórni (w przypadku ich stwierdzenia);
c) konstrukcje przewidziane do częściowego spawania na miejscu montażu należy zagruntować z pozostawieniem nie 
zamalowanego 5-centymetrowego paska z każdej strony przewidzianej spoiny montażowej (w przypadku stosowania 
farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest zbędne);
d)  warstwy  gruntujące  z  farby  miniowej  60%  nanosić  wyłącznie  pędzlem;  w  przypadku  nakładania  innej  farby 
natryskowo należy zwrócić uwagę, aby odległość pistoletu od powierzchni podłoża oraz ciśnienie powietrza były tak 
dobrane, aby materiał malarski osiadał na stali w stanie ciekłym;
Sposób stosowania farby miniowej 60% do gruntowania:
– podłoże oczyszczone wg PN-ISO 8501-1:1996 do Sa2; w przypadku środowiska mniej agresywnego dopuszcza się 

oczyszczenie do St3;
– przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać;
– nakładać wyłącznie pędzlem;
– wymagana liczba warstw: 2
– nakładanie następnych warstw powinno nastąpić min. po 24h, maks. po 2 miesiącach;
W przypadku użycia innego rodzaju farby podkładowej należy postępować przy wykonywaniu powłok wg wytycznych 
producenta.
e) farba powinna być bardzo starannie wtarta w podłoże; należy ją rozprowadzić równomiernie krzyżowo na podłożu; 
po nałożeniu pierwszej warstwy gruntującej dopuszcza się niewielkie prześwity podłoża, po nałożeniu drugiej warstwy 
prześwit podłoża jest niedopuszczalny;
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f) występujące w konstrukcji szczeliny, które nie zostały lub nie mogły być zlikwidowane przez zaspawanie, należy 
przed gruntowaniem wypełnić odpowiednim kitem;
g) na krawędzie i naroża należy nakładać dwa razy tyle materiału malarskiego co na powierzchnie gładkie;
h) miejsca stykające się z betonem należy pokryć gruntującą powłoką malarską o zwiększonej grubości;
i)  niektóre miejsca narażone bardziej  niż inne na korozję,  np.  okolice złącz spawanych,  zgrzewanych,  lutowanych, 
zagięcia, powinny być zabezpieczone podwójną warstwą podkładu antykorozyjnego;
5.5. Wykonywanie powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych
a) nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane po wyschnięciu warstwy gruntującej;
b) w elementach pionowych zaleca się przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypełnienie przejścia stali przez beton 
odpowiednim kitem; nakładane pokrycie malarskie powinno zachodzić na warstwę kitu i na beton na 1 do 2 cm;
c)  należy  sprawdzić,  czy  nie  występuje  (szczególnie  w  szczelinach)  łuszczenie  poprzednio  nałożonej  warstwy 
gruntującej;
d)  do  nakładania  farb  syntetycznych  zaleca  się  stosowanie  pistoletów  natryskowych;  można  je  nakładać  również 
pędzlem;
e) powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody;
f) nakładanie materiału malarskiego należy rozpoczynać od góry, przy czym:
– nakładanie warstwy pistoletem należy wykonywać natryskując od góry najpierw krawędzie i naroża strumieniem 

okrągłym;
– powierzchnie płaskie należy natryskiwać strumieniem płaskim krzyżowo;
– należy  przestrzegać  równomiernego  pokrywania  wszystkich  miejsc  i  wystrzegać  się  powstawania  zacieków 

i przerw między poszczególnymi pasmami;
g) pokrywanie powierzchni powinno być dokonywane:
– przy natrysku pneumatycznym krzyżowe wykonanie z odległości 20-25cm,
– przy  natrysku  hydrodynamicznym-  z  odległości  25-40cm  równoległymi  pasami  poziomymi  zachodzącymi  na 

siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyżowe nie jest zalecane;
– malowanie  natryskiem  hydrodynamicznym  należy  wykonywać  wyłącznie  materiałami  nadającymi  się  do  tej 

metody zgodnie z wytycznymi producenta;
– w  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  rodzaju  malowanych  elementów  należy  ustalić  (próbnym 

malowaniem) lepkość roboczą, ciśnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (średnica i kąt dyszy);
h) kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej, wg wytycznych producenta;

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.
6.1.1. Badanie podłoża
a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich; 
zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości i gładkości, czystości i zawilgocenia, 

podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się , bez widocznych 
rys i spękań;

– sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu;
– sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest 

mała  nasiąkliwość,  ciemniejsza  plama  na  zwilżonym  miejscu  powinna  wystąpić  nie  wcześniej  niż  po  trzech 
sekundach;

– sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 0,10m2 farbą podkładową; 
podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku 
względnie w odcieniu powłoki;

b) Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się badając:
– jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości powierzchni; Oceniać należy 

wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 
żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od smarów, olejów. W razie wątpliwości w ocenie 
należy przeprowadzić badania przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej i  krążków bibuły zgodnie z PN-70/H-97052. 
Element po mechanicznym usunięciu nierówności nie powinien mieć zadziorów, odprysków po spawaniu, śladów 
żużla  spawalniczego,  spoiny  powinny być  wyrówane  i  ostre  krawędzie  zaokrąglone.  Ocenę  stopnia  czystości 
powierzchni  należy przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  i  wzorcami  barwnymi  przygotowania  powierzchni 
podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu konstrukcji powinien dokonać świadectwa kontroli 
jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok ochronnych (jeśli były wykonywane) z dokumentacją 
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projektową i niniejszymi  warunkami.  W świadectwie powinien być podany udzielony okres gwarancji.  Należy 
również  dokonać  oceny  zniszczenia  powłok  w  czasie  transportu.  Uszkodzenia  powinny  być  naprawione  i 
pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji.  W czasie składowania w okresie gwarancji  powłoki nie powinny 
wykazywać zniszczenia. Powłoki zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie ustalając stopień zniszczenia wg 
PN-71/H-97053. Następnie stosownie do stwierdzonych zniszczeń należy przeprowadzić renowację powłok wg 
PN-71/H-97053.

6.1.2. Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Materiały  malarskie  magazynowane dłużej  niż  3  miesiące  powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio przed 
użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z dokumentacją projektową 
i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót.
W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych należy w trakcie wykonywania kolejnych 
warstw przeprowadzić:
– sprawdzenie wizualne wyglądu zewnętrznego każdej warstwy z odległości 30-40cm przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą występować pęcherze, zacieki,  zmarszczenia, 
wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte,  a ponadto powłoka nie może odstawać od podłoża lub poprzedniej 
warstwy; powierzchnia pasów spoin montażowych o szer. ok.50 mm z każdej strony spoiny powinna być wolna od 
powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb nietoksycznych);

– wyschnięcie  powłoki  należy  sprawdzić  po  czasie  suszenia  podanym  w  dokumentacji  technicznej;  powłoka 
całkowicie  wyschnięta  i  stwardniała  w  całej  masie  przy  naciśnięciu  palcem  nie  wykazuje  zmarszczeń  i  nie 
odciskają się w niej linie papilarne;

– badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w zależności od stopnia czystości powierzchni;
– badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z PN-80/C-81531;
Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących 
wykonanych robót malarskich, a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji 

powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);
– jakości (wyglądu) malowanych powierzchni,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp.
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy.
6.3.1. Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach dla farb 
emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy przeprowadzić 
przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%.
Sprawdzenie robót malarskich obejmuje:
– sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 

natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie 
roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki itp.

– sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca;

– sprawdzenie  połysku  należy  wykonać  przez  oględziny  powłoki  w  świetle  rozproszonym;  przy  powłokach 
matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym;

– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego  koloru  (tj.  ciemną  w  przypadku  powłok  białych  i  białą  w 
przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych:
– sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;
– sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża;
– powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża;

7. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową robót jest m2.
Ilość  robót  określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 8.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb akrylowych 
i  emulsyjnych)  posiadające drobne uszkodzenia  powinno być  naprawione przez wypełnienie  ubytków zaprawą lub 
odpowiednią szpachlówką.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.
Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych 
dało wynik negatywny,  to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok malarskich niezgodnych z warunkami 
technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki o właściwej jakości.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli  umowa taką formę 
przewiduje.
8.3. Odbiór końcowy robót malarskich
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy,
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności),
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę;
W  trakcie  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  negatywny,  należy  albo  całość  odbieranych  robót  malarskich  lub  tylko 
zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 
odbiór powinna ustalić, czy należy :
1. całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne 

prawidłowe ich wykonanie;
2. poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich 

przedstawić do ponownych badań.
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący:
– prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,
– ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem ściernym i 

powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską;
– matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej;
– odspojenie  się,  łuszczenie,  spękanie,  zmiana  barwy  powłoki  lub  sfałdowanie  powłoki  –  należy  oczyścić 

powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść 
cienką warstwę powłoki;

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
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– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem,
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a 
wykonawcą.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po upływie  okresu gwarancji,  którego długość jest  określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich 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 powłok malarskich z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt.8.3.
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 okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
– przygotowanie podłoża,
– obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
– wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3;
– ustawienie i rozebranie rusztowań,
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego;
Ilość  robót  określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy
– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
– PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań
– PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
– PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
– PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
– PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
– PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk
– PN-EN ISO 12944-8:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji
– PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
– PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
– PN-EN ISO 12944-3:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania
– PN-EN ISO 12944-5:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie
10.3. Inne opracowania
13.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.
13.2. Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 Złoty Stok, Rynek 1, 
www.ztif-zloty-stok.com.pl);
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SST 2.5  ROBOTY MURARSKIE

Kod 45262500-6
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  MATERIAŁY
3.  SPRZĘT
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI
7.  OBMIAR ROBÓT
8.   ODBIÓR ROBÓT
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
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1.WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
murowych z materiałów ceramicznych 
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
ścian nośnych z cegły ceramicznej pełnej
ścian  działowych z  cegły ceramicznej dziurawki
obudowy kominów z cegły ceramicznej pełnej
1.4 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 specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 
1.5.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny posiadać:
– 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 robót murowych.
Rodzaje materiałów
Cegła ceramiczna pełna klasy 10  wg PN-B-12050:1996
– wymiary  l=250mm (±7), b=120mm (±5), h=65mm (±4)
– masa 3,7 kg
– gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

– nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%,
– odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu;
– dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez 

całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych;
– klasyfikacja ogniowa – min. EI 30
Cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
– wymiary  l=250mm (±7), b=120mm (±5), h=65mm (±4)
– masa 4,0-4,5 kg
– gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

– nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%,
– odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa;
– dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez 

całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych;
Cegła ceramiczna dziurawka wozówkowa klasy 35
– wymiary  l=250mm (±6), b=120mm (±4), h=65mm (±3)
– masa 2,0-2,5 kg
– gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

– klasyfikacja ogniowa – min. EI 30,
– odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150C i odmrażania – brak uszkodzeń  po badaniu;
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Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy „PN-88/B-32250 
Materiaty budowlane. Woda do betonów i zapraw.”  Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych  lub norm.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement  ciasto wapienne piasek
1 : 1 :      6
1 : 1 :      7
1 : 1,7 :      5

cement  wapno hydratyzowane piasek
1 : 1 :      6
1 : 1 :      7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement  ciasto wapienne piasek
1 : 0,3 :      4
1 : 10,5 :      4,5
cement  wapno hydratyzowane piasek
1 : 0,3 :      4
1 : 0,5 :      4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla tub popiołów lotnych 25 
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dane techniczne:
– czas gotowości do pracy: 3 godz.,
– czas otwarty pracy: 30 ÷ 90 min.,
– przyczepność: min. 0,5 MPa,
– temperatura stosowania: od +50 do +250C,
– odporność termiczna: od -300 do +600C,
– odporność ogniowa: niepalny
– wytrzymałość na ściskanie: min.5Mpa
– wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa
– gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm3; 

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty murowe z cegły pełnej wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 
niezbędne atesty.
Przy robotach murowych z bloczków i  cegły silikatowej  (nie tynkowanych)  należy używać oprócz standardowych 
narzędzi i sprzętu:
– niwelatora geodezyjnego z dokładnością do 1mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),
– folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentów ścian,
– rękawiczek (białych) do przenoszenia i układania  bloczków i cegieł;



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY architektura
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia  od Alkoholu 

Szpitala Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie
Str. 64z 66

TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Zaleca  się  używać do transportu samochodów pokrytych  plandekami lub zamkniętych.  W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności.
Rozładunek  przy  pomocy  urządzeń  mechanicznych  (wózka  widłowego  lub  żurawia  wyposażonego  w  zawiesia 
z widłami).
Materiały  należy  składować  na  równej,  suchej  powierzchni  układane  w jednej  warstwie  (zwłaszcza  w przypadku 
materiałów  silikatowych).  Miejsce  składowania  zabezpieczyć  przed  opadami  atmosferycznymi  i  wilgocią.  Należy 
w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Ponadto: 
przed przystąpieniem do  prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować ubytki, wysuszyć); mury należy 
wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; aby zabezpieczyć ściany murowane z silikatów przed 
uszkodzeniem bądź zalaniem należy przystąpić do ich wykonania po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian 
głównych lub innych prac mogących takie uszkodzenia spowodować; 
mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości;  w  miejscu  połączenia  murów  wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe;
cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegła suchą, zwłaszcza w okresie 
letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie;
wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów;
roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej od 00C; w przypadku wykonywania prac w temperaturze 
niższej od 00C należy stosować specjalne zasady murowania w takich warunkach, np. metodę zachowania ciepła;
w  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy lub  z  innych  przyczyn,  warstwy  murów  narażone  na  działanie 
szkodliwych  czynników atmosferycznych  powinny być  zabezpieczone  (np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą);  przy 
wznawianiu robót po dłuższej  przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP;

KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  murowych  badaniom  powinny  podlegać  materiały,  które  będą  wykorzystane 
do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża.
Wszystkie materiały - cegły, bloki, zaprawy 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  stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie  podłoża  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót 
murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości i zawilgocenia;
sprawdzenie równości podłoża;
Badanie materiałów 
a) Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem i  wymaganiami  stawianymi  w dokumentacji 
technicznej,
próbę  doraźną  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  cegły,  liczby  szczerb  i  pęknięć, 
uszkodzenia naroży, 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);
c) Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowi  wpisane 
do dziennika budowy.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych  z dokumentacją projektową 
i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac.  Badania  te  szczególnie  powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości 
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zaprawy  oraz innych robót „zanikających”. W przypadku kontroli ścian  licowych należy również zwrócić uwagę na 
estetykę wykonania.
Badania w czasie odbioru robót
6.3.1.  Badania w czasie odbioru robót murowych  przeprowadza się celem oceny spełnienia  wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono    w  dokumentacji 

projektowej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin,
– dopuszczalnych odchyłek wymiarów dla murów wg poniższej tabeli
–

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

2. Odchylenia od pionu
– na wysokości 1m
– na wys. kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

1
10

2
30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

1
5

2
20

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach:
-do 100cm                               szerokość
                                                wysokość
-ponad 100cm                         szerokość
                                                wysokość

+3,-3
+10,-10

+5,-5
+10,-10

+3,-3
+10,-10

+5,-5
+10,-10

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych 
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  cegieł  i  bloczków;  ułożenie  oraz  barwę  materiałów  należy  sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego;
– sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m  przykładanej 

w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym miejscu;  prześwit  miedzy  łatą   a  badaną  powierzchnią  należy  mierzyć 
z dokładnością do 1mm;

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości 
i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm;

– sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich wypełnienia  za  pomocą oględzin  zewnętrznych    i  pomiaru;  na  dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm;

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym   przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych   przez  Inspektora 
i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy  robotach  murowych  elementem  ulegającym  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed 
rozpoczęciem robót murowych.
W trakcie odbioru należy  przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. 
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Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić 
na przystąpienie do robót murowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających  zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 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.
Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu,  jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy,
– zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty, 

deklaracje zgodności),
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;
W  trakcie  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi   w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty murowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Odbiory  przewodów  kominowych  powinny  być  dokonywane  dwukrotnie:  raz-po  zakończeniu  stanu  surowego 
zamkniętego,  drugi raz- przed odbiorem końcowym budynku.  Odbiory powinien przeprowadzić  mistrz kominiarski 
w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposób przeprowadzenia badań powinien być 
zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół.

Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był  negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte.  W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  (rozebrać  i  ułożyć  na  nowo)  źle  wykonaną  ścianę,  lub  jej  fragment 

i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
ustaleń umownych (nie dotyczy to ścian z silikatów w pomieszczeniach dydaktyczno-naukowych);

W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów wentylacyjnych za niezgodne z niniejszymi 
warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem,
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym 
a wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po upływie  okresu gwarancji,  którego długość jest  określona w umowie. 
Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  ścian,  murów  i  kanałów  wentylacyjnych  z  prefabrykowanych 
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pustaków keramzytobetonowych   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  ścian  i  murów   z  uwzględnieniem  zasad 
opisanych w pkt. 8.3.
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 ścianach i murach.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– przygotowanie podłoża,
– przygotowanie odpowiednich zapraw,
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
– obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
– ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m,
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– likwidację stanowiska roboczego;

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
– PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.
– PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
– PN-B-O3002/Azl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Azl)
– PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (poprawka) 
– PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
– PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 
– PN-B-02151-3:1999  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach.  Izolacyjność  akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
– PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
– PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
– PN-B-19307:1999 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  ścienne  drobnowymiarowe.  Pustaki 

(Zmiana Az1).
– PN-87/B-02151.03 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach. 

Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych. 
Wymagania

10.2. Inne opracowania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 2, wydanie Arkady -1990 rok.


