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1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z modernizacją szpitalnego ujęcia wody Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.  
 
1. 2. Zakres stosowania   
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej dotyczy przedmiotu wyszczególnionego w pkt. 
1.1. i przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej oraz obowiązujących przepisów i 
norm. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
  



1.3.Zakres robót objętych ST  
  
1.3.1. 1.Stan istniejący. 
Aktualnie zasilanie w wodę z własnego ujęcia wody realizowane jest przy pomocy 5-ciu 
zbiorników hydroforowych i pompy głębinowej, oraz rurociągów łączących pompę z 
hydroforami. Sterowanie odbywa się wyłącznikiem ciśnieniowym. 
Z uwagi na dużą korozję zbiorników hydroforowych, stwierdzoną przez Rejonowy Dozór 
Techniczny w Lublinie zaszła konieczność zmodernizowania całego ujęcia. 
 
1.3.2.Opis proponowanego rozwiązania w zakresie instalacji technologicznej. 
Proponuje się zdemontowanie istniejących hydroforów, pompy głębinowej, oraz rurociągów 
łączących pompę z hydrofornią, jak również rurociągi, wraz z istniejącą armaturą w 
hydroforni. 
W miejsce zdemontowanej pompy głębinowej należy zastosować układ 2-ch pomp 
głębinowych, o następujących parametrach: 
-nominalna wydajność Q = 25,0 – 25,5 m3/H (dopuszczalna odchyłka 5% w górę) 
-nominalna wysokość podnoszenia H = 80,0 – 87,0 m słupa wody (dopuszczalna odchyłka 
5% w górę) 

- znamionowa moc silnika nie przekraczająca 11,5 kW, 
- zasilanie 3*400V/50 Hz. 

 
Pompy należy połączyć równolegle w otworze studziennym o średnicy 14”  rurami ze stali 
nierdzewnej 1.4301 w zestaw, zakończony króćcem z kołnierzem dn = 100 mm (pompy 
zamontowane jedna nad drugą).  
Dla prawidłowego chłodzenia silnika pompy dolnej przewiduje się zamontowanie na nim 
dodatkowego płaszcza, przyspieszającego przepływ wody wokół silnika, gwarantując tym 
samym jego efektywne chłodzenie. 
Rurociąg od króćca nad zestawem pomp do wierzchu studni należy wykonać z rur stalowych 
o połączeniach kołnierzowych, ocynkowanych ogniowo. Dopuszczalne jest wykonanie tychże 
rurociągów ze stali nierdzewnej 1.4301. 
Od studni do budynku hydroforni należy w wykopie ułożyć rurociąg  z polietylenu o średnicy 
110 mm. W hydroforni w miejsce zdemontowanych starych rurociągów należy zamontować 
rurociągi stalowe ogniowo ocynkowane o połączeniach kołnierzowych, spinając rurociąg od 
ujęcia wody z siecią wewnętrzną szpitala. Na rurociągach tych należy zamontować armaturę 
odcinającą, zawór antyskażeniowy, zdemontowany uprzednio wodomierz, oraz kolektor 
pomiarowy , wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, wyposażony w przetwornik ciśnienia, 
manometr i zbiornik ciśnieniowy 25 litrów. 
Dla prawidłowego funkcjonowania układu pomp i zapewnienia niezbędnego ciśnienia i 
wydajności w sieci wewnętrznej szpitala należy zamontować szafę sterowniczą, wyposażoną 
w przetwornicę częstotliwości, obsługującą pracę 2 szt. pomp zabudowanych w jednej studni. 
Od szafy sterowniczej należy doprowadzić oddzielne dla każdej pompy kable zasilające, oraz 
kable sterujące sondami zabezpieczającymi pompy przed sucho biegiem. Kable te należy 
ułożyć w wykopie wykonanym dla ułożenia rurociągów z polietylenu. 
Szafa sterownicza ma zapewnić możliwość wyciągnięcia sygnałów dla realizacji przekazu i 
monitoringu pracy pompowni. 
Wewnątrz budynku hydroforni należy poprowadzić kabel sterowniczy od kolektora 
pomiarowego do szafy sterowniczej.  
Przetwornik ciśnienia podpięty do szafy sterowniczej pozwoli na utrzymanie stałego ciśnienia 
w sieci. 



Dla utrzymania buforu wody dla niewielkich rozbiorów należy zamontować 200-litrowy 
zbiornik membranowy, który będzie miał za zadanie zmniejszenie ilości załączeń pompy, 
przy niewielkich rozbiorach wody. 
 

1.3.3.Roboty towarzyszące. 
Po zdemontowaniu hydroforów w budynku hydroforni należy wykonać następujące roboty:   
-podwyższyć poziom posadzki o 10 cm, 
-wymienić istniejące okna drewniane na z pcv, 
-wymienić drzwi wejściowe z drewnianych na aluminiowe, ocieplane, proszkowo malowane, 
-na posadzce ułożyć płytki z gresu, 
-na ścianach do wysokości 1,5 m ułożyć glazurę, 
-pomalować ściany i sufity farbą emulsyjną, 
-wykonać inne roboty towarzyszące powyższym. 
Szczegóły do wykonania tych robót określone są w przedmiarach robót.   
 
Nakłady  robocizny  obejmują  czynności  podstawowe  podane  w  wyszczególnieniu  robót  
w przyjętych  założeniach  katalogów  nakładów  rzeczowych  przedstawionych  w  
przedmiarze  robót oraz czynności pomocnicze takie jak:  
-przygotowanie stanowiska roboczego,  
-utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,  
-wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  
-transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów oraz  elementów  i wszelkiego  drobnego  sprzętu  pomocniczego  niezbędnego  
do wykonania  robót remontowych,  
-zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, 
osprzętu oraz gruzu uzyskanego  z  rozbieranych  elementów  i złożenie  ich na wskazanym 
miejscu na placu budowy,  
-ustawienie,  przestawienie  i  usunięcie  czasowych  podpór,  rozpór  i  rusztowań  
przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m powyżej terenu lub 
stropu, 
-układanie,  segregowanie  i  sortowanie materiałów  i wyrobów  nowych  lub  rozebranych,  
na  placu budowy lub w magazynie,  
-obsługiwanie sprzętu,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,  
-dobieranie, dopasowanie i docinanie cegieł, innych elementów ceramicznych lub 
betonowych oraz drewnianych,  
-usuwanie wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeń  powstałych w  czasie wykonywania 
robót  a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,  
-oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach  roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno – ostrzegawczych,  
W nakładach należy uwzględnić całość procesów technologicznych niezbędnych dla realizacji 
robót remontowych.  
  
  
  
1.4. Określenia podstawowe.   
  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 - robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  



przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
- terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa  
obiektu budowlanego.  
- dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik 
montażu.  
- dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  
- aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
- wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  
- dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
- rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.  
- materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
- poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane   
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
    
1.5.1.   Przekazanie terenu budowy   
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i  komplet ST.   
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymania czystości i zabezpieczenia 
miejsca realizacji robót przed ingerencją obsługi i pacjentów czynnych sąsiednich obiektów w 
okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego robót.   



  
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby  
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.   
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe  
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.   
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.   
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.   
  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.   
  
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,  
np: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników obiektów szpitala.   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.   
  
l.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:   
-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   
-podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
  
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.   
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  



przepisami, na terenie realizacji robót i pomieszczeniach biurowych i socjalnych 
pracowników.   
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.   
  
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.   
  
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim  przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.   
  
l.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.   
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  
wymagań sanitarnych.   
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
  
 1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   
  
 1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  
państwowej i samorządowej oraz władz  Szpitala, które są w jakikolwiek sposób związane z  
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).   



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   
  
  
  
 
2. MATERIAŁY   
  
Stosowane materiały powinny mieć :  

-oznakowanie znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  
zharmonizowaną normą  europejską wprowadzoną  do  zbioru  Polskich Norm,  z  europejską  
aprobatą  techniczną  lub krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  
Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  
Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  
podstawowymi, albo  
-deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  
producenta,  jeżeli dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  
niewielkie  znaczenie  dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo  
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 Materiały  zastosowane  do  wbudowania  powinny  posiadać  parametry  techniczne  jak  
określone poniżej lub równoważne.  
 
 2.1. Materiały i urządzenia. 
 
Rurociągi i kształtki stalowe ocynkowane ogniowo. 
 
Rurociąg łączący zestaw 2-ch pomp głębinowych z siecią zewnętrzną, oraz rurociągi 
wewnątrz budynku hydroforni należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-H-
74220, o połączeniach kołnierzowych na ciśnienie 1,0 MPa, wg. Normy PN-87/H-74731, 
przyspawanych do tychże rurociągów. 
Rurociągi te po tzw. wstępnym montażu należy oczyścić z olei, stałych smarów i szlaki na 
spawach. Powierzchnie spawów winny być w miarę wygładzone, aby nie było wgłębień. 
W następnej kolejności rurociągi te należy wysłać do cynkowni i poddać procesowi 
cynkowania metodą zanurzeniową w roztopionym cynku, tzw. cynkowaniu ogniowemu 
(cynkowanie galwaniczne niedopuszczalne). 
Grubość powłoki cynkowej dla rurociągów winna wynosić średnio 70 um, ale nie mniej niż 
55 um. 
 
Rurociąg zewnętrzny łączący studnię z hydrofornią. 
Rurociąg ten należy wykonać z rur polietylenowych PE-HD typ 100, Pnom = 1,6MPa, SDR-
11 do wody.\ 
 
Zawór antyskażeniowy. 



Dla zabezpieczenia ujęcia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem należy w hydroforni 
zamontować zawór antyskażeniowy – typ EC, DN=100 mm , podwójny z możliwością 
nadzoru. 
 
Wodomierz. 
Do pomiaru wody pobieranej ze studni należy w nowy układ rurociągów wewnątrz 
hydroforni zamontować istniejący tam kołnierzowy zawór o średnicy 100 mm. 
 
Zasuwy odcinające. 
Na trasie nowych rurociągów wewnątrz hydroforni należy zamontować niezbędne zasuwy 
odcinające na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. 
 
Pompy głębinowe. 
Wykonanie dla studni i zakładów wodociągowych "A". 
Do zimnej, czystej i chemicznie nie agresywnej wody, max. zawartość piasku 50 mg/l i max. 
wielkość cząstek 2 mm. 
 
Hydraulika 
Wielostopniowe promieniowe osiowe pompy zanurzeniowe do stopniowej zabudowy 
pionowej przeznaczone dla zakładów wodociągowych. 
Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne elementy obudowy pompy z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej . 
Wał i elementy łączące z wysokostopowej, nierdzewnej stali. 
Max. temp. tłoczonej wody:             + 30 °, 
Z zaworem zwrotnym, 
Średnica agregatu: preferowana 6" , z uwagi na montaż 2-ch pomp. 
 
Silniki 
Silniki zanurzeniowe  bezdławnicowe. 
Trójfazowe ze statorem bez możliwości przezwajania. 
Statory silników, końcówki wału i elementy łączące z nierdzewnej stali. 
Elementy końcowe silników z masywnych odlewów żeliwnych. 
Opcjonalnie kontrola temperatury uzwojenia przez czujnik . 
Silniki wyposażone w kabel zasilający o długości od pompy do  poziomu terenu. 
 
Dane silników. 
Moc nominalna:         max.      11,5 kW  
Częstotliwość nominalna:                           50 Hz 
Max. częstotliwość rozruchów na godzinę:    20 
Przerwa pomiędzy rozruchami :                                           2 minuty 
Możliwe posadowienie silnika:                                pionowo 
 
Dane podstawowe agregatów pompowych. 
Przepływ objętościowy:                                        25,0 – 25,5 m3/h (dopuszczalne 
odchyłki 5% w górę). 
Wysokość podnoszenia:                                               80,0 - 87 m sł. Wody (dopuszczalne 
odchyłki 5% w górę) 
 
Materiały 
 Element ssawny:  ze stali 1.4301 



 Obudowa wieloczłonowa / obudowa kierownicy:  1.4301 
 Wirnik:  1.4301 
 Wał pompy:  1.4057 
 Tuleja wału:  1.4301 
 Śruby łączące:  1.4301 
 Nakrętki:  A2 
 
 
 
Szafa sterownicza. 
 
Szafa sterownicza winna być wyposażona w: 

1. Przetwornik ciśnienia zintegrowany z przewodem z wyjściem prądowym. 
2. Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem (elektrody). 
3. Metalowa szafa zasilająca w klasie szczelności min. IP55 do montażu wewnątrz 

budynku hydroforni: 
a) wyłącznik główny, 
b) ogranicznik przepięć klasy C czteropolowy, 
c) ochronniki przepięciowe cewek przekaźników interfejsowych i cewek 

styczników, 
d) przekaźnik kontroli symetrii i zaniku napięcia zasilania, 
e) rozłącznik bezpiecznikowy zabezpieczający przetwornicę częstotliwości, 
f) tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wyłącznikami, 

silnikowymi, 
g) przetwornica częstotliwości z wbudowanym regulatorem PID, 
h) styczniki robocze do toru zasilania pomp, oraz dodatkowe styczniki do 

załączania bypassu, oraz sterowania poprzez sterownik PLC w przypadku 
uszkodzenia przetwornicy, 

i) pompy – rozruch gwiazd-trójkąt, 
j) wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające poszczególne obwody szafy 

sterowniczej indywidualnie, 
k) przekaźniki interfejsowe 24V DC/AC I 230V AC, 
l) czujnik otwarcia szafy, 
m) zasilacz buforowy 24V DC z z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku 

zasilania (akumulatory min. 2*12V/7Ah), 
n) przełącznik rodzaju pracy automatyki: ręczny-wyłączone-auto, 
o) niezależne przyciski start do uruchamiania każdej z pomp w trybie ręcznym, 
p) sterownik przemysłowy  zasilany napięciem 24 V DC o zasobach jednostki: 

15-wejść DI, 2-wejścia uniwersalne, 11-wyjść DO, 2-wejścia analogowe, 
q) port komunikacyjny sterownika z obsługą, 
r) oznaczniki obwodów sekcji automatyki w szafie umożliwiające łatwą 

diagnostykę awarii i wymianę aparatów, 
s) lampka sygnalizująca stan zasilania, 
t) zabezpieczenie obwodów 24VDC bezpiecznikami topikowymi, 
u) opisy listwy zaciskowych i elementów wyposażenia szafy. 
v) filtry sinusoidalne. 

Algorytm pracy szafy sterowniczej zapewnia zmianę pompy pracującej dla zapewnienia 
równomiernego ich zużycia, a w przypadku bardzo dużego rozbioru pracę 2-ch pomp 
równocześnie.  
 



 
Tynki, izolacje.  
 
Zaprawy  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.   
  
Woda   
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy  PN-88/B-32250  "Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  
zapraw".  Bez  badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.   
Niedozwolone  jest użycie wód  ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   
  
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 zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
"Zaprawy budowlane zwykłe".   
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.   
 - Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.   
-  Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.   
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B- 19701 ;1997 "Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C  
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   
Wapno sucho gaszone  (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto wapienne)  
przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro powinno tworzyć jednolitą 
masę jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w dotknięciu. Ciasto wapienne 
przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno być dołowane przez co najmniej 6 miesięcy 
przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące przy gaszeniu mechanicznym.  
  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 
warunki:  



-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej.  
-są właściwie oznakowane i opakowane,  
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek  
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Wszystkie wyroby pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.   
Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.  
  
 
Płyty i płytki ceramiczne  
 
Płytki 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  178:1998  –  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 B III.  
Rodzaj płytek  i  ich parametry  techniczne musi określać dokumentacja projektowa,  
szczególnie dotyczy  to  płytek  dla  których muszą  być  określone  takie  parametry  jak  np.  
stopień  ścieralności, mrozoodporność i twardość.  
 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania   
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy  do  spoinowania muszą  spełniać wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  
lub norm.  
Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
–  listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
–  środki ochrony płytek i spoin,  
–  środki do usuwania zanieczyszczeń,  
–  środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiednie aprobaty techniczne.  
Płytki do okładzin ścian należy zastosować o wymiarach 20x25cm. w kolorystyce pastelowei  

w uzgodnieniu z użytkownikiem, natomiast na posadzkach zastosować płytki gresowe o  

wymiarach 30x30cm w kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.     
 
 Stolarka drzwiowa  i okienna. 



Okna zewnętrzne wykonane z PCV, w kolorze białym. 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe, z panelem ociepleniowym, malowane proszkowo w kolorze 
białym, pełne. 
Drzwi zaopatrzyć w  zamek z wkładką patentową.  
Wymagane dokumenty:   
-Aprobata techniczna ITB,   
-Atesty higieniczne.   
 
Materiały malarskie  
 
Farba Akrylatex W  

Główne zalety:  
  Wyjątkowa odporność na zmywanie i szorowanie;  
  Wysoka odporność na działanie wilgoci;  
  Bardzo dobre krycie i duża wydajność;  
  Duża odporność na działanie detergentów;  
  Łatwa do utrzymania w czystości;  
  Szeroka paleta kolorów;  
  
AKRYLATEX W jest nowoczesną wysokiej jakości farbą na bazie specjalnej dyspersji 
akrylowej, przeznaczoną do pomieszczeń „mokrych” (takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, 
WC) i pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu (korytarze, klatki schodowe itp.). Tworzy 
elastyczną i szczelną powłokę o wysokiej odporności na działanie wilgoci i ścieranie. Jest 
łatwa do utrzymania w czystości. Posiada wyjątkową odporność na zmywanie, szorowanie 
oraz działanie używanych w gospodarstwach domowych środków myjących i czyszczących. 
Oferowana jest w szerokiej palecie kolorów, umożliwiającej swobodne kształtowanie 
wizerunku architektonicznego wnętrz.  
Zastosowanie: w pomieszczeniach „mokrych” oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu 
ruchu.  
Stosowana jest do malowania podłoży mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,  
cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe) jak i pokrytych  
powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych (np. pokrytych tapetami z włókien  
szklanych). Może być używana zarówno do malowania pierwotnego jak i renowacyjnego na  
podłożach o jednolitej bądź zmiennej strukturze i barwie. Przed nakładaniem farby podłoża  
chłonne należy zagruntować preparatem – BUDOGRUNT WG. Podłoża gipsowe zaleca się  
zagruntować farbą AQUATEX rozcieńczoną z wodą (w stosunku 1 :1).  
 
Emalia lateksowa sufitowa.  
Kod produktu 976 Typ Polyvinyl Acetate / Acrylic Copolymer Połysk Mat @60 - 2 @85 - 3   
Wydajność ok.12 m.kw./litra Rozpuszczalnik Czysta woda Czas schnięcia Sucha w 
dotyku:30 min  
Następne malowanie: 2 do 4 godz Całkowite wyschnięcie: 24 godz. Części stałe 58% 
wagowo 37% objętościowo Opakowania 3,78 l ( galon )   
Kolory Biała - może być barwiona w systemie kolorowania na pastelowe kolory,  
( ok. 1500 z DL II i DL III )   
 

Przeznaczenie   
Specjalna emalia lateksowa przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń. 
Tworzy idealnie matowe powłoki, co pozwala na osiągnięcie niepowtarzalnego nastroju w  
pomieszczeniach. Nie żółknie. Emalia jest przygotowana w postaci nie kapiącego żelu,  



bezzapachowa, charakteryzuje się wysoką siłą krycia. Tworzy doskonale oddychające 
powłoki.  
Idealna do malowania sufitów w sypialniach, salonach, jadalniach, oraz wszędzie, gdzie 
zależy nam na uzyskaniu głęboko matowej powłoki   
 
Przygotowanie powierzchni:   
Powierzchnia do malowania musi być czysta i sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, 
zanieczyszczeń oraz grzybów. Grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, 
pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie 
przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić.   
Ściany gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe - gruntować podkładem lateksowym 5096.  
Tynki cementowe i cementowo-wapienne - gruntować podkładem lateksowym 5096.  
Nowe drewno - drewno zażywiczone (sosna, świerk) przetrzeć dokładnie rozcieńczalnikiem 
nitro, gruntować podkładem alkidowym 151 lub lateksowym 777 Superstick.  
Stal, żelazo - gruntować podkładem 3MP2.  
Metale galwanizowane - gruntować podkładem 777 Superstick lub Galvaprime 52.   
Nanoszenie:   
Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym.  
Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.  
Nie rozcieńczać. Farba jest gotowa do użycia.  
Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami.  
Nie malować w temperaturach poniżej 10 st. C.   
Uwagi:   
Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać z dala od dzieci. Powłoki uzyskują pełną 
odporność na mycie detergentem po ok. 30 dniach.   
   
 
3. SPRZĘT   
  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia do dozowania muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).   
  
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych i murów  
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  i  murów  powinien  wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:   
- mieszarki do zapraw,   
- agregatu tynkarskiego,   
- betoniarki wolno spadowej,   
- pompy do zapraw,   
- przenośnych zbiorników na wodę.  
-samochód skrzyniowy   
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  



–  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mmm  
do rozprowadzania kompozycji klejących,  
–  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
–  poziomnice,  
–  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  
przygotowania kompozycji klejących,  
–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
–  gąbki do mycia i czyszczenia,  
–  wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:   
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,   
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,   
- pędzle i wałki,   
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  
składników  farb,  
- agregaty malarskie ze spręŜarkami,   
- drabiny i rusztowania.  
  
4. TRANSPORT   
  
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków  transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy.  Wybór  środków transportowych  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  
gruntu,  jego  objętości,  technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement  i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu  i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.   
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.   
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i  
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane.   
Montaż pomp. 



Aby przystąpić do montażu pomp należy zdemontować istniejącą pompę, wraz z rurociągami. 
Następnie do zestawu 2-ch nowych pomp należy na powierzchni terenu domontować 
rurociągi stalowe o połączeniach kołnierzowych, ocynkowane ogniowo o średnicy 100 mm. 
Całość, lub częściami przy pomocy dźwigu należy wpuścić do studni na głębokość taką, aby 
od dynamicznego zwierciadła wody do wierzchu górnej pompy zachować konieczną 
odległość. 
Wraz z pompami należy zapuścić istniejące przy nich kable zasilające. 
Całość zestawu należy umocować na głowicy studni. 
Jednocześnie należy zapuścić kable sterujące, które biegną od hydroforni  wykopem do 
studni. 
 
Wykonanie rurociągu zewnętrznego. 
Od hydroforni do studni należy w wykopie na głębokości 1,80 m zmontować rurociąg z rur 
polietylenowych o średnicy 100 mm, na podsypce piaskowej, o połączeniach zgrzewanych. 
Jednocześnie w tym samym wykopie lecz na innym poziomie należy ułożyć kable zasilające 
pompy i kable sterujące przed sucho biegiem pomp. 
 

Montaż rurociągów w hydroforni. 
Po zdemontowaniu starych rurociągów i hydroforów należy dokonać montażu , wcześniej 
domierzonych i sprefabrykowanych, oraz ocynkowanych rurociągów stalowych, łączonych 
kołnierzowo. 
W rurociągi te należy jednocześnie wmontować zbiornik buforowy 200 litrów, kolektor 
pomiarowy, wodomierz, zawór antyskażeniowy typu EC D = 100mm, oraz armaturę 
odcinającą. 
Wszystkie rurociągi, tzn. studzienny, zewnętrzny i w hydroforni należy spiąć w całość i 
połączyć z siecią zewnętrzną szpitala. 
 

Montaż szafy sterowniczej. 
W budynku hydroforni należy zamontować szafę sterowniczą do której należy doprowadzić: 
-zasilenie, 
-kable zasilające do pomp, 
-kable sterujące do sond, 
-kabel sterujący od kolektora pomiarowego. 
 
Skucie starych tynków  
 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 
80cm okalającego,  nieuszkodzonego  tynku. W murze  ceglanym  spoiny  powinny  być  nie  
zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je 
wyskrobać.   
Mur  i  spoiny  przetrzeć  szczotką  drucianą.  Wszelkie  zabrudzenia,  tłuste  plamy  czy  
zanieczyszczenia  z  farb,  rdzy,  sadzy  usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  mydła  lub  
przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
 
Warunki przystąpienia do robót tynkarskich   
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.   



-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.   
Przed przystąpieniem do wykonania  robót  tynkowych powinny być zakończone wszystkie  
roboty stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przekucia  i  
bruzdy,  osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 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 1 O-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.   
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.   
    
Wykonywanie tynków zwykłych 

   
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-1 01 00 p. 3.3.1.  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-1 01 00.   
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-1 01 00.   
Tynk kat. I wykonuje się jako jednowarstwowy grubości 10 mm poprzez równomierne 
obrzucenie powierzchni ściany zaprawą i wyrównanie je kielnią.   
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1 :2.  
  
Montaż stolarki. 
 
Prawidłowy montaż  stolarki budowlanej  jest  jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na  długotrwałe,  bezproblemowe  oraz  przyjemne  użytkowanie.  Eliminuje  
dyskomfort  przyszłego użytkownika  związany  z  nieprawidłowym  funkcjonowaniem  
okien.  Montaż  przeprowadzony niezgodnie  z  prawidłami  sztuki  budowlanej  może  
prowadzić  do  wypaczenia  elementów konstrukcyjnych  ram  lub  skrzydeł  okiennych,  
blokowania  się  elementów  okuć  obwiedniowych, bądź też w skrajnym przypadku do 
zniszczenia stolarki.  
 Mocowanie   ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej  i 
nierdzewnej lub specjalnych uchwytów i kotew / w przypadku zamocowania ścianki przed 
płaszczyzna ściany/.  
Przy mocowaniu elementów konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi być 
zapewniona szczelność połączenia elementu ze ścianą. 



Należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne ścianki będą pasowały do wymiarów otworu.  
Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ramy w murze.  
Ramę należy ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a  ościeżnicą  zachowane  były  luzy  montażowe.  Następnie  należy  sprawdzić  
ustawienie  ramy  w poziomie  i pionie  . Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą   
przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1m.  
Po  zakończeniu  prawidłowego  ustawiania  ,  następuje  trwałe  zamocowanie  ramy  w  
murze  za pomocą  dybli  lub  kotew.  Otwory  na  dyble  wiercić  po  ustawieniu  ramy  w  
murze.  Otwarte przestrzenie  pomiędzy  ramą  ,  a murem wypełnia  się masą uszczelniającą 
w  ilości  niezbędnej  do uszczelnienia np. pianka poliuretanową  
Montaż stolarki drzwiowej  - ościeżnicę należy umieścić w otworze , ustawić w pionie i 
poziomie a następnie zaklinować. Wolną przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą wypełnić 
pianką montażową.   
Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować 
rozpieraki , aby nie dopuścić do zdeformowania ościeży.  
Gdy pianka montażowa stężeje , należy usunąć kliny i wypełnić luki pianką. Zamontować 
zawiasy  dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, 
szyldy i zamek z wkładką patentową.   
W  razie  potrzeby  dokonać  regulacji  po  czym  zaślepić  otwory  plastikowymi  korkami  w  
odpowiednim  kolorze.  Po  sprawdzeniu  działania  drzwi  usunąć  w  razie  potrzeby  
wkładkę  z tworzywa  w  zaczepie  zamka  i  zamontować  kieszeń  zamka.  Po  
zamontowaniu  stolarki  należy wykonać  obróbki  murarskie  i  tynkarskie  ościeży  w  
sposób  zapewniający  ciągłość  i  jednolitość faktury powierzchni ściany.  
  
 
Wykonanie wykładziny . 
 
Podłoża pod okładziny..  

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady  betonowe  
powinny  być  wykonane  z  betonu  co  najmniej  klasy  B-20  i  grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
–  podkłady związane z podłożem – 25 mm  
–  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
–  podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  
czysta, pozbawiona  resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  
zabrudzenia  bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych  
pól  nie  powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, słupów konstrukcyjnych  oraz w  styku  różnych  rodzajów wykładzin.  
Szczegółowe  informacje  o  układzie warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  
spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia wpustów i innych elementów powinny 
być podane w dokumentacji projektowej.  



Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  
się zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące 
wykonuje się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji  
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju.  
  Wykonanie okładzin .  
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy  rozplanować uwzględniając  ich wielkość  i  szerokość  spoin. Na  
jednej płaszczyźnie płytki powinny być  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć  
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie  starannego  rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  
różnego  rodzaju  i  wielkości płytek.  
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  
stawianych wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie 
z  instrukcją producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy 
a następnie „przeczesuje” się zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  
Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  
podłoża. Wielkość  zębów  pacy  zależy  od wielkości płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  
zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
–  50 x 50 mm   –   3 mm  
–  100 x 100 mm  –   4 mm  
–  150 x 150 mm  –   6 mm  
–  200 x 200 mm  –   6 mm  
–  250 x 250 mm  –   8 mm  
–  300 x 300 mm  –   10 mm  
–  400 x 400 mm  –  12 mm.  
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  
rodzaju  i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  
wybranego  
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji  i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikro ruchami  odsunąć  na  szerokość  
spoiny.  Dzięki  dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”.  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  



W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  
całą powierzchnią  płytki. Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką warstwę  kleju  
na  spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
–  do 100 mm  –   około 2 mm  
–  od 100 do 200 mm  –   około 3 mm  
–  od 200 do 600 mm  –   około 4 mm  
–  powyżej 600 mm  –   około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek  identycznych  jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 
należy zwilżyć  je wodą mokrym pędzlem.  
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  
po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy 
zbiera  się  z powierzchni  płytek wilgotną  gąbką. Świeżą  zaprawę można  dodatkowo 
wygładzić  zaokrąglonym narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  
uzyskuje  się  poprzez  przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska  wilgotność  powietrza  należy  
zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nie szkliwionych  i  innych  o  
powierzchni porowatej. Dla podniesienia  jakości wykładziny  i  zwiększenia odporności na  
czynniki  zewnętrzne po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  
preparatami  impregnującymi.  
Impregnowane mogą być także płytki. 
   
Wykonanie okładzin  
 
Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  
–  ściany betonowe  
–  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
–  płyty gipsowo kartonowe.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia  i  spoiny między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  
równe. W przypadku wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki 
wyrównać  zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  
dwuwarstwowy (obrzutka  i  narzut)  zatarty  na  ostro, wykonany  z  zaprawy  cementowej  
lub  cementowo-wapiennej marki M4-M7. W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  



elementów  drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 
ostro marki M4-M7.  
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta).  
W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące  
wymagania:  
–  powierzchnia  czysta, nie pyląca, bez ubytków  i  tłustych plam, oczyszczona  ze  starych 
powłok malarskich,  
–  odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  
prostej, mierzone  łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy  liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  
–  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji,  
–  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
 
Wykonanie okładzin  

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  
płytki  powinny  być  rozmieszczone symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  
szerokość,  większą  niż  połowa  płytki.  
Szczególnie  starannego  rozplanowania wymaga  okładzina  zawierająca  określone w  
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  
lub aluminiową. Do usytuowania  łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje  się na 
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.  
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża. Wielość  
zębów  pacy  zależy  od wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane wielkość  zębów  i  
konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki.  
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano powyżej.  
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  
rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka ma  być  
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu.  
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro ruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 



dużej przyczepności świeżej  zaprawy  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  
„przyssania”.  Płytki  o  dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej.  
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.   
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.   
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano powyżej.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć  jego nadmiar, można  też 
usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią  licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  
dociskowych.  Po  związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą.  
Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 
należy zwilżyć  je wodą mokrym pędzlem.  
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  
po powierzchni  okładziny  pocą  gumową. Zaprawę  należy  dokładnie wcisnąć w  
przestrzenie między płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  
Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z powierzchni  płytek wilgotną  gąbką. Świeżą  zaprawę 
można  dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  
Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli w  pomieszczeniach występuje wysoka  temperatura  i  niska wilgotność  powietrza  
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nie szkliwionych  i  innych  o  
powierzchni porowatej.  
Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  
po stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny  i stawianym im wymaganiom.  
Impregnowane mogą być także płytki.  
 
 
Warunki przystąpienia do robót malarskich  
  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: całkowitym 
ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  
ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury  
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  



·  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
·   ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
·   całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,   lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
·   wykonaniu tzw. białego montażu,  
· ułożeniu posadzek  (z wyjątkiem wykładzin dywanowych  i wykładzin z  tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
·  oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
  
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
  
  Nie otynkowane mury z cegły lub z kamienia  
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać  
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.  
Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.  
  
Tablica  1.  Największa  dopuszczalna  wilgotność  podłoży  mineralnych  przeznaczonych  
do malowania  
L.p. Rodzaj farby  Największa 

wilgotność 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczanych 

wodą 
4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych   3 
3 3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami  

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczanych 
wodą  
lub w postaci ciekłej  
 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych   4 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
  
Beton  
Powierzchnia powinna być oczyszczona  z odstających  grudek  związanego betonu. 
Wystające  lub widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  
farbą  antykorozyjną. Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  
zaprawą  cementową  lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  
Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  
będzie powłoka  malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.  
Powierzchnia  betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
 
Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).   



2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i 

wszelkich wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  

nie  powinna wykazywać  śladów  starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  

Uszkodzenia  tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  
3) Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
4) Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
Podłoża  z  drewna, materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  nie zmurszałe  o  
wilgotności  nie większej niż 12%, bez zepsutych  lub wypadających  sęków  i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna  być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  
żywicy,  starej  farby  i  innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.  
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze  starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  
większą  niż  4%  oraz powierzchnię  dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu, wykwitów,  
rdzy  i  innych  zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a 
ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
  
Warunki prowadzenia robót malarskich  

 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
–  przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  
malarskich zewnętrznych),  
–  w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  
–  w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można  rozpocząć,  jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych powyżej.  
Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  
względnej powietrza nie większej niż 80%.  
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  
odpowiednią wentylację.  
Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  
prowadzić  z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.   
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
.  Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  
spełniają wymagania podane powyżej, a warunki prowadzenia robót wymagania określone 



j.w.. Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  
powinna zawierać:  
·  informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować,  
·  sposób przygotowania farby do malowania,  
·  sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,  
agregaty malarskie),  
·  krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 
,·  czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
·  zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
·  zalecenia w zakresie bhp.  
   
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  
  
Wymagania dotyczące powłok malarskich  
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f)  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.   
  
 Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a)  odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c)  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.   
Przy  jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne  miejscowe  
prześwity podłoża.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a)  spękań,  
b)  łuszczenia się powłok,  
c)  odstawania powłok od podłoża.  
 
  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami  
modyfikującymi  lub  bez,  w  postaci  suchych mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach 
mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a)  równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c)  nie mieć śladów pędzla,  



d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową,  
e)  być odporne na zmywanie wodą  (za wyjątkiem farb wapiennych  i cementowych bez 
dodatków modyfikujących),  
f)  nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a)  na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w  
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie 
przekraczającej 20 cm2 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c)  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw,  
d)  ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
  
 Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych  
 Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  
dokumentacją projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c)  dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  
  
Malowanie  farbą wykończeniową.   
Farba wykończeniowa do pomieszczeń „mokrych” jest  farbą rozcieńczaną wodą na bazie 
żywicy kopolimerowej - akrylowej o umiarkowanym połysku.   
Przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów w tzw. pomieszczeniach "mokrych", jak  
toalety i łazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania czystości np. w  
szpitalach itp.   
Powinna wykazywać  szczelność po zadrapaniu, szczelność po naciąganiu i uderzaniu oraz  
odporność na zmywanie i odporność na pleśń.  
  
Kolory:     Biały i system kolorów NCS  
Opakowania:    1, 4 i12 litrów.  
Wydajność:    Jednorazowo ok. 7 m2/ 1 litr.  
Rozcieńczalnik:  Woda.  
Czas schnięcia:  ok. 2 godzin. Malować ponownie po 3 godzinach. Z polewaniem 
powierzchni wodą należy odczekać 1 tydzień.  
Spoiwo:     żywica akrylowo - kopolimerowa.  
Gęstość, 1,25. g/cm3  
Lepkość:    130 KU..  
Substancje stałe:  37% objętości.  
Zmywalność:    Ponad 15.000 cykli.  
Palność:    Produkt niepalny.  
Przechowywanie:  W temperaturach dodatnich.  
Połysk:    55 (pół połysk).  
Środki ostrożności:  Pomieszczenia, w którym farbę zastosowano, wietrzyć do zaniku 
zapachu. Na ogół 1-2 dni.  
Malowanie:  



Przygotowanie:   Powierzchnia przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche.  
Malowanie:    Różne stopnie odporności malowanej powierzchni wymagają różnych       
sposobów użycia farby. Powierzchnię zagruntować farbą podkładową, zamalować farba 
podkładową i malować farbą wykończeniową .   
Nanoszenie:     Pędzlem, wałkiem, metodą natryskową   
 UWAGA!  
- Nie malować powierzchni o temperaturze niższej niż +10OC. 
- Do malowania farbą wierzchnią nie używać tego samego wałka który wcześniej został użyty 
do farby podkładowej.  
  
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 ROBÓT  
 
Kontrola robót montażowych instalacji technologicznej. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, rurociągów i armatury należy dokonać 
sprawdzenia ich dokumentów jakościowych, oraz dokonać szczegółowych oględzin. 
Wszystkie rurociągi zamontowane na obiekcie winny być sprawdzone na prawidłowość 
montażu, z uwzględnieniem mocowań, oraz poddane próbie hydraulicznej. 
Po dokonaniu próby należy sporządzić stosowny protokół podpisany przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru. 
 
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 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, jakości  
zastosowanych materiałów i wyrobów,   
•  prawidłowości przygotowania podłoży,   
•  mrozoodporności tynków zewnętrznych,   
•  przyczepności tynków do podłoża,   
•  grubości tynku,   
•  wyglądu powierzchni tynku,   
•  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,   



•  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.   
Sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  powłok  bitumicznych  należy  przeprowadzić  
wzrokowo  w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i 
liczbę ich warstw.  
  
   
Wykładziny i okładziny.  
 
Badania w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
−  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej,  
−  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
−  prawidłowości przygotowania podłoży,  
−  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
−  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy  badaniach w  czasie  odbioru  robót  pomocne mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  wykładzin  podłóg  i  okładzin  ścian  powinien  
obejmować:  
−  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek,  
−  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  
długości  2 m przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym miejscu;  prześwit  
pomiędzy  łatą  a  badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
−  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na  
całej  ich  długości  (dla  spoin wykładzin  podłogowych  i  poziomych  okładzin  ścian)  oraz  
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm,  
−  sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  
dowodem  nie związania płytek z podkładem,  
−  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć  szerokość  
spoin  suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  
−  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z wymaganiami  podanymi w  pkt.  6.5.2.  
niniejszego opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
    
 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
−  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
−  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  



−  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości  łaty  i nie większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
−  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
−  dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  
mm  na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
−  szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie,  
−  listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
−  cała powierzchnia okładziny powinna mieć  jednakową barwę zgodną z wzorcem  (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
−  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
−  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno  
przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
−  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m,  
−  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
−  dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  
mm  na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  
−  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta.  
  
 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
    
Badania podłoży pod malowanie  
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  
następujących terminach:  
·  dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
·  dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
   ·  murów  ceglanych  i kamiennych –  zgodność wykonania  z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania  zgodnie  z  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  
napraw  i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  
 ·  podłoży  betonowych  –  zgodność wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość  
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych,  
·  tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  
powierzchni  z uwzględnieniem wymagań  normy PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni, 
wykonanie  napraw  i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
·  podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  
wykonane naprawy i uzupełnienia,  



·  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość  
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz  zabezpieczenie  
wkrętów,  
·  elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni  (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  
przetarcia  należy używać czystej szmatki.  
Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową.  
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  powyżej,  
odnotowane  w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
Badania materiałów  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
–  czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i powszechnego  
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
–  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
–  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a)  w przypadku farb ciekłych:  
•  skoagulowane spoiwo,  
•  nie roztarte pigmenty,  
•  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
•  kożuch,  
•  ślady pleśni,  
•  trwały, nie dający się wymieszać osad,  
•  nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
•  obce wtrącenia,  
•  zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
•  ślady pleśni,  
•  zbrylenie, 
•  obce wtrącenia,  
•  zapach gnilny.  
  
Badania w czasie robót  
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  
malarskich  z dokumentacją  projektową,  ST  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  
w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  
  



Badania w czasie odbioru robót  
Badania w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  
naniesiono  w dokumentacji powykonawczej,  
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–  prawidłowości przygotowania podłoży,  
–  jakości powłok malarskich.  
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  
dniach  od zakończenia ich wykonywania.  
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać w  temperaturze  powietrza  co  najmniej +5°C  i  
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
•  sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
•  sprawdzenie odporności na wycieranie,  
•  sprawdzenie przyczepności powłoki,  
•  sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:    
a)  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,  
b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  –  przez  porównanie w  świetle  rozproszonym  
barwy  i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c)  sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  
pocieranie  jej powierzchni wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką w  kolorze  kontrastowym  do  
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 
ślady farby,  
d)  sprawdzenie przyczepności powłoki:  
·  na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  
jeżeli  żaden  z kwadracików nie wypadnie,  
·  na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999,  
e)  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  
mokrą namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej 
wodą  za  pomocą miękkiego  pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  
jeżeli  piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz  jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  powyżej  i  opisane  
w  
dzienniku budowy  i protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora  
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
 
 
 
 



Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a/certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskiej  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-Polską Normą,  
-aprobatą techniczną  
 
Dokumenty budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  
Zamawiającego  i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania Wykonawcy  terenu  budowy  do  
końca  okresu  gwarancji.  
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  zgodnie  z  
obowiązującymi przepisami  na Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  
dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy.  
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  
osób upoważnionych zgodnie z przepisami, z podaniem imienia nazwiska oraz stanowiska 
służbowego.  
Załączone do dziennika budowy protokóły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
-termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót   
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach  
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  
-data wstrzymania robót z podaniem przyczyny  
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych   
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót  
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót  
-dane  dotyczące  jakości materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 
badań  z podaniem kto je przeprowadził  
-inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  
się.  
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót.  
Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy  
będą  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Ŝyczenie Inspektora 
nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
-pozwolenie na budowę  



-protokół przekazania placu budowy  
-umowy cywilnoprawne  
-protokoły odbioru robót  
-protokóły z narad i ustaleń  
-korespondencje na budowie  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawe. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  
przedstawione  do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  
  
  
  
7. OBMIAR ROBÓT   
  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST, w  
jednostkach ustalonych w kosztorysie.   
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.   
  
Jednostka pomiarowa   
   
Powierzchnię ścian oblicza się w metrach kwadratowych.  
Poszczególne roboty rozlicza się zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze.  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości.  Z powierzchni potrąca się powierzchnie nie tynkowane i 
powierzchnie otworów większe od 1 m2 
, doliczając w tym przypadku do powierzchni  powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach  
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i  
szerokości.   
Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2na  podstawie  dokumentacji  
projektowej przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  
powierzchni  odlicza  się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2 
W przypadku  rozbieżność pomiędzy dokumentacją a  stanem  faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego.  
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  
nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 
.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Rurociągi obmierza się w mb. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
  



Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   
  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a/odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b/odbiór częściowy  
c/odbiór końcowy  
d/odbiór pogwarancyjny   
 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:   
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z  
dokumentacją projektową i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu 
robót.   
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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, ST i uprzednimi ustaleniami.   
  
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór 
częściowy robót dokonuje się wg zasady jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
  
Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Odbiór końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowy komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z  
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na c3echy eksploatacyjne obiektu i  
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . W 
przypadku gdy komisja stwierdzi konieczność wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  



Finalnym punktem odbioru końcowego jest sprawdzenie prawidłowości pracy instalacji 
technologicznej na ruchu. 
  
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na 
podstawi oceny wizualnej obiektu.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okresowe dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kasztami  
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na terenie budowy  
-wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:  
-opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu  
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót    
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu  
-opłaty/dzierżawy terenu  
-konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  
-przygotowanie terenu  
-tymczasową przebudowe urządzeń obcych  
Koszt uruchomienia i likwidacji dotychczasowych organizacji ruchu obejmują:  
-usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowań  
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
-koszt związany z organizacją ruchu publicznego Cena jednostkowa obejmuje:  
-zapewnienie niezbędnych czynników produkcji.  
  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Normy   
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia. 
PN-87/H-74731 Kołnierze okrągłe do rur. 
PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) 
PN-B- 04320        Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN  934-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i           
wymagania.  
PN-EN 480-1       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i   



                            zaprawa wzorcowa do badań.  
PN-EN  480-2    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu    
                           wiązania.  
PN-EN 480-4    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości  
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
absorpcji  kapilarnej.  
PN-EN 480-6   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni.  
PN-EN 480-8   Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej   
substancji.  
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości  alkalidów  w domieszkach.  
PN-B-04500    Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04541   Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty 
przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i   
substancji rozpuszczonych lotnych.  
PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej   
                            0,337 mval/dm³ metodą wersaniową.  
PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie     
                            siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną  
                            z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.  
PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie     
                            siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.  
PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania  Chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą jodo-
metryczną.  
PN-C-0468/02    Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych,   
                           Cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej, metodą 
kolorymetryczną z antronem.   
PN-D-96000     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017     Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i       
                         badania.  
  
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:2001    Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  
budynków  mieszkalnych  i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004    Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  
współczynnik  przenikania  ciepła. Metoda obliczania.  
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa.  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i 
ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  
produkcji betonu.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  



zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
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.  58  
PN-EN 159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej  
E>10%. Grupa B III.  
PN-EN 176:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  
wodnej E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej  
3%<E<6%. Grupa B II a.  
PN-EN 178:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej  
6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.  
Grupa 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-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  
sprawdzanie jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,  
porowatości  otwartej,  gęstości  względnej  pozornej  oraz  gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości  na  
zginanie  i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne  
ścieranie płytek nie szkliwionych.  
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.  59  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002   Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności  
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności  
na ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie.  
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  5:  oznaczenie  
nasiąkliwości wodnej.  
PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i  
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  
odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
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. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGiK 
1994 r. 
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. 
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. 
Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
-   Instrukcja zabezpieczenia przez korozją konstrukcji,  
-   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
-240/82    Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  i żelbetowych.  
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych.  
-  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”   
−  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.  
−  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. −  Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych  
część  B  zeszyt  5  Okładziny 
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.  
-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 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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