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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

                                          STO.00.00 Wymagania ogólne 

PKT 1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gościnnych budynku administracyjno – 
warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 Zarządu Dróg Wojewódzkich na laboratorium 
drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, gm. Bartoszyce.  
Zamawiającym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b, 
10-602 Olsztyn 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
koniecznych przy remoncie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gościnnych budynku 
administracyjno – warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 Zarządu Dróg Wojewódzkich 
na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, gm. Bartoszyce.  

 
 

Opis i charakterystyka istniejącego budynku 
 
Istniejący budynek administracyjno - warsztatowy jest budynkiem wolnostojącym, 
posadowionym na planie prostokąta, bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego. Posiada 
dwuspadowy dach pokryty blachodachówką. Wykonany został w konstrukcji tradycyjnej. 
 Ławy żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany murowane i 
ocieplone styropianem gr. 15cm. Połać dachowa dwuspadowa symetryczna z naczółkami.  
Budynek stanowi bazę administracyjno- warsztatową obwodu drogowego nr 2 Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 
Budynek wyposażony jest w przyłącze wodne i kanalizacyjne wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, instalację kanalizacji deszczowej, przyłącze energetyczne niskiego napięcia 
oraz instalację centralnego ogrzewania i instalacje wentylacji grawitacyjnej. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Teren planowanej inwestycji znajduje się na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, gm. 
Bartoszyce. Istniejący budynek jest budynkiem parterowym, wybudowanym w technologii 
tradycyjnej. Budynek posiada dwuspadowy, symetryczny dach z naczółkami pokryty 
dachówką ceramiczną esówką w kolorze ceglanym. Budynek posiada przyłącze 
energetyczne, wodne oraz kanalizacyjne. Działka ma kształt zbliżony do trapezu. Teren 
działki jest płaski, w części niezabudowanej pokryty roślinnością trawiastą i niskimi drzewkami 
ozdobnymi. Poza budynkiem administracyjno – warsztatowym na działce znajduje się 
budynek garażowy, wiata na piaskarki, zasieki na kruszywo i inna infrastruktura pomocnicza 
bazy drogowej znajdującej się na przedmiotowej działce. Od strony zachodniej, północnej i 
wschodniej działka graniczy z działkami drogowymi - dz. nr 11/1, dz. nr 12/46 i dz. nr 32/1. Od 
strony południowej działka graniczy z działką na której prowadzona jest działalność 
gospodarcza. 
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1.4. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do 
utrzymania terenu budowy w należytym porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych 
kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostrożności i będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów i składowisk, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 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 wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Określenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-obiekt małej architektury. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
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za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
- Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 
lotniska, drogi, l in ie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do 
rozbiórki, a także pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy - 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. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania 
kopaliny ze złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 
- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 
- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
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obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca 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. 
- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniających podział na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i 
dostarczoną przez wykonawcę. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z 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. 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 
rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
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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. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

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. 

 
 

1.12. Zakres robót budowlanych: 
- B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe; 
- B.02.00.00 - Roboty murarskie; 
- B.03.00.00 - Konstrukcje stalowe; 
- B.04.00.00 - Roboty tynkarskie; 
- B.05.00.00 - Roboty malarskie; 
- B.06.00.00 – Posadzki;      
- B.07.00.00 – Układanie płytek ceramicznych; 
- B.08.00.00 – Instalacja elektryczna wewnętrzna 

PKT 2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   
   BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

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

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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 Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy 

nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia 
 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
 kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 
może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
         Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

PKT 3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki nieodpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na 
koszt Wykonawcy. 

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

4.2. Transport pionowy 
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 
Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 

1)wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 
2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 
in., 
4)wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8)warunki  i  miejsca składowania humusu i  ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 
9)zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 
składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3)drogi dojazdowe, 
4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw pożarowych 
zbiorników wodnych itp. 

5.3. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 

organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1)szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2)metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3)harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4)plany zatrudnienia, 
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
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6)instrukcje montażowe i bhp, 
7)rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.4. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 
montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, 
prowadzić dziennik montażu. 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją 
projektową. 

5.6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. Nr 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności z PN 
- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

    -znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j 
jednoznaczny j jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 
-Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub SST. 
-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w 
SST nic zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w |m|. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania budowy. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 
umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 
części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 

8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje 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, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 
d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 

dokumenty: 
1)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 
2)dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4)recepty i ustalenia technologiczne, 
5)dziennik budowy, dziennik montażu i książkę obmiarów (oryginały), 
6)wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakości, 
7)protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8)deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, zgodnie z SST, 
9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

PKT9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych 
będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za 
wykonane roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez 
Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 
Wg opisów branżowych 
10.2. Inne dokumenty 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

1. BRANŻA BUDOWLANA 

 
Spis SST: 

B.01.00.00 – Roboty rozbiórkowe; 

B.02.00.00 – Roboty murarskie; 

B.03.00.00 – Konstrukcje stalowe; 

B.04.00.00 – Roboty tynkarskie; 

B.05.00.00 – Roboty malarskie; 

B.06.00.00 – Posadzki;      

B.07.00.00 – Układanie płytek ceramicznych; 

B.08.00.00 – Instalacja elektryczna wewnętrzna  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE          

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń gościnnych budynku administracyjno – warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 
Zarządu Dróg Wojewódzkich na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, 
gm. Bartoszyce.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem prac budowlanych występujących w 
obiekcie. 
 
Zakres robót rozbiórkowych: 
− rozbiórka fragmentu ściany murowanej 
− rozbiórka posadzek, cokolików, wykładzin i listew przypodłogowych 
− rozbiórka okładzin ściennych 
− demontaż urządzeń sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do robót rozbiórkowych nie występują. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
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obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla robót rozbiórkowych i zgodnie z ustaleniami w 
projekcie budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi elektromechanicznych 
zachowując szczególną ostrożność. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 i m 3 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
10.2.Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i 
projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA       

B.02.00.00 - Roboty murarskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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                                         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA            

            B. 05.00.00 -  Roboty murarskie 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murarskich związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 
gościnnych budynku administracyjno – warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 Zarządu 
Dróg Wojewódzkich na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, gm. 
Bartoszyce. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów obiektu. 

1.4.   Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

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

2.2.  Cegła budowlana pełna - klasy 15 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: 
250x120x65mm  
Tolerancje wykonania: 

2. wymiar <150mm      ±2mm 
3. wymiar > 15 0 m m      ± 3 m m  

Wymagania: 
4. nasiąkliwość <22% 

 

 

 



  24 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

            Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:      ciasto wapienne: piasek: 
1        0,3 4 
1        0,5 4,5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 0,3 4 
1        0,5 4,5 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 
b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
c)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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5.1.   Mury z cegły pełnej. 

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych. 
-   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 
minimalna 10 mm, 
-    10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy  przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2.   Mury z cegły drążonej. 
Mury z cegły drążonej należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów należy stosować cegłę pełną. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej                 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2.   Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

Lp. 
 
 

Rodzaj odchyłek 
 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm| 
mury spoinowane mury niespoinowane 

1 2 3 4 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6     
20 

2. Odchylenie od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3  
6  
20 

 
    6  
    10  
   30 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

         30 
 30 4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 

- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
  2 
 20 

5. Odchylenie wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach: 
do 100 cm                                                          

szerokość   
      wysokość 
- ponad 100 cm                   
      szerokość 
      wysokość 

 
 
 
+6       -3 
+15         -1  
 
+10       -5 
+ 15      -10 

 
 
 
+6    -3     

+15           -10 
  

+10    -5    
+15           -10 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12066:1998        Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                      cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                      cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003           Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03.00.00 - Konstrukcje stalowe 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 B.06.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji stalowych (nadproża stalowego) związanych z remontem i zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń gościnnych budynku administracyjno – warsztatowego bazy obwodu 
drogowego nr 2 Zarządu Dróg Wojewódzkich na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 
57 – Sędławki, gm. Bartoszyce. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiektach. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Stal 
2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002 
(1)Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Wymagania: 
Wymiary                                             do 80mm - 3do12m 
                                                           80-160mm – 3-15m 
Odchyłki                                             50mm dla długości do 6,0m 
                                                          100mm dla długości większej 
Dopuszczalna krzywizna                   1,5mm/m 
2.1.2.Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002 
-wady powierzchniowe – powierzchnia bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
-na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem 
-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli: 
a)mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
b)nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o grubości do 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości 
większej 
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2.1.3.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w którym powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy 
-profil i gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej 
2.1.4.Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
zostały usunięte. 
 
2.2.  Łączniki                                                                                                                                 
Jako łączniki występują zszywki stalowe (28/10,7/1,2) w rozstawie 100mm, jak również metalowe kołki 
rozporowe ze śrubą. 
 
2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1)  Do wyładunku należy użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być składowane w 
miarę możliwości jak najbliżej miejsca scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać za wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawiać 
powstałe podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Elementom, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
 (2)Łączniki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4.  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-jakości materiału, 
-zgodności z projektem, 
-zgodności z atestem wytwórni 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do transportu i montażu 
Do transportu i montażu należy używać podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-06200:2002             Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002           Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
                                           konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.04.00.00 - Roboty tynkarskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

    B.04.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 
 

TYNKI WEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń gościnnych budynku administracyjno – warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 
Zarządu Dróg Wojewódzkich na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, 
gm. Bartoszyce. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
-Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
-Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
-Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1. 
- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materiały   budowlane.  Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową i wodę pitną. 
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2.3.  Piasek 
2.3.1.Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nic zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 
2.3.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
- Marka i skład 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 około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 „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 otrzymywanego 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. 

2.5. Tynk wykończeniowy zewnętrzny mineralany — gotowa mieszanka tynkarska przygotowana 
fabrycznie - wg instrukcji producenta. Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny CT 35 typu baranek, 
ziarno 2,5mm  
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           Zużycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

  Ilość wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

2. Tynk gispowy maszynowy - "KNAUF MP 75L" - Tynk wapienno - gipsowy firmy Knauf (lub inne 
równoważne) do filcowania jest wstępnie zmieszaną suchą zaprawą, odpowiadającą normie 
DIN 18550 P IV d. Roboty wykonuje się techniką "mokro na mokro" , nie przekraczając 20 m2 
w jednym cyklu roboczym. 

Minimalna grubość tynku 8 mm.         

Średnia grubość tynku: 10 mm  
Ciężar nasypowy: ok. 0,8 kg/l 
Uziarnienie: do 1,2 mm 
Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 
Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
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Twardość kulkowa: 8 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:1,3 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
Ciężar objętościowy: ok. 900 kg/m3 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 5 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI 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. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  
 - Spoiny w murach ceglanych: 
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5 + 10 mm 
b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub 
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wypalając je lampą benzynową 
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 
5.3.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
5.3.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.  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 badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w p. 2 niniejszej specyfikacji. 
 

6.2.  Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone 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 tynków 
-wyglądu powierzchni tynku 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w   
stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. 
 
8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nic są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 
4 m 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 
 - likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.  
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 - Roboty malarskie                 

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 
gościnnych budynku administracyjno – warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 Zarządu 
Dróg Wojewódzkich na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, gm. 
Bartoszyce. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na  celu  wykonanie  robót malarskich. 
W zakres ich wchodzą:  
- przygotowanie podłoża 
- zagruntowanie  
- malowanie 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania farb i szpachli stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
a)Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
b)pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
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dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4.  Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-wodę – do farb wapiennych 
-terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 
wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania. 
 
2.5.  Farby budowlane gotowe 
2.5.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
-wydajność 6-10m2/dm3 

-max. czas schnięcia 8h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
-do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
-rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania-biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 
2.5.4.Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajność 6-10m2/dm3 

- czas schnięcia 24h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
- wydajność 4,5-5m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - biała 
- wydajność 5-6m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - szara 
-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Lakier bitumiczno - epoksydowy 
-wydajność 1,2-1,5m2/dm3 

-czas schnięcia 12h 
2.5.5.Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 12h  
Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
-wydajność 6-10m2/dm3 

Farba pęczniejąca 
-farba ta musi posiadać stosowny certyfikat na odporność ogniową przy wzroście temperatury wg 
krzywej węglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin, 
-odporne na wibracje, 
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Folia zabezpieczająca 
Środek uszczelniający(silikon) 
 
2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
-agregaty malarskie; 
-pędzle, wałki; 
-przenośne zbiorniki na wodę; 
-przenośne rusztowania, drabiny itp. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8ºC. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1ºC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoży 
5.2.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 



  43 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

5.3.  Gruntowanie 
5.3.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.  
     
5.4.  Wykonanie robót malarskich 
5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
5.4.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowy należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2.  Roboty malarskie 
6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5ºC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.Badania powinny obejmować: 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m. 
-Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 
-Sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za 
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odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
-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 kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań z 
dołączonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ilość robót malarskich w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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PN-C 81901:2002   Farby olejne i alkaidowe 
PN-C 81608:1998   Emalie chlorokauczukowe 
PN-C 81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81932:1997   Farby epoksydowe chemoodporne 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 
387/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                        B.06.00.00 SST - Posadzki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00 - Posadzki 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 
gościnnych budynku administracyjno – warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 Zarządu 
Dróg Wojewódzkich na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, gm. 
Bartoszyce. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzą: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadków. 
- posadzki właściwe z płytek gresowych lub terakotowych antypoślizgowych  
- cokoliki przyścienne 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 
 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 
2.4.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
           Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25ºC, 
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność 
kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumarynowa, 
kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 



  48 

           Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
           - penetracja w temperaturze 25ºC, stopni penetracji – 50-70 
           - temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 

- przyczepność do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu 
o grubości 20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie 

           - wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż  20mm 
           - spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2ºC – nie normalizuje się 

- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysokości 
2,5 na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków 

           - gęstość pozorna, nie mniej niż 1,5mm 
 

2.5.  Materiały o strukturze antypoślizgowej 
           Wymagania: 
          - dobra przyczepność do betonu, 
          -  właściwości penetracyjne, 
          - nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
          - elastyczny ( od -20º do +250ºC ), 
          -  wytrzymały ( ok 6,5 MPa ), 
          - odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
         

2.6.  Płytki z kamieni gresowych o wymiarach 30 x 30cm wg PN-78/B-89001 
        - grubość                                                                     2-3m 

- masa 1m2                                                                5,5kg 
- twardość wg Brinella                                             1,45-1,75MPa 
- odporność cieplna wg V'cata                                49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temp.80ºC         max 0,4% 
- nasiąkliwość (po 24 godzinach)                           1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart                         max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                     0,29W/mºC 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
 
5.2.  Wykonanie posadzki z wykładziny i płytek 
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu  robót wykończeniowych. 
Przygotowanie podłoży: 
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
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wypełnienie ubytków zaprawą cementową 
-   Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
- 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. 
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 
mm na całej długości 2 m łaty kontrolnej. 
- 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. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC 
i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3cm. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 
- Arkusze i płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 
niż 0,5mm między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 
- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od lini 
prostej powinno wynosić nie więcej niż 1mm/m i 5mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
- Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być przyklejone 
na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku spadku 2-

metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
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6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, 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, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg 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 dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości 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 m 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 niżej i opisane w protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w 
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności z dokumentacją 
powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
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prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny) podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

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

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoża, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli . to  możliwe,   należy   poprawić   wykładzinę   i   przedstawić  ją   ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

 i znakowanie.  
PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne    i    podłogowe.    Definicje, 

 klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 159:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B lii.  
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 AII 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. 
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PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 
i sprawdzanie jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
                                wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
                               gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  
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 Rknli Molisn. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002  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-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

              B.07.00.00 - Układanie płytek ceramicznych 
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                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                B.07.00.00 - Układanie płytek ceramicznych  

 

1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru glazury podczas robót związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń gościnnych budynku administracyjno – warsztatowego bazy obwodu drogowego nr 2 
Zarządu Dróg Wojewódzkich na laboratorium drogowe na dz. nr 12/47 w obr. nr 57 – Sędławki, 
gm. Bartoszyce. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na 
celu pokrycie posadzki płytkami ceramicznymi (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i 
kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych 
oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.     MATERIAŁY 

2.1.  Wyroby podłogowe 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania 
robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
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producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001 
- grubość                                                                     2 i 3mm 
- masa                                                                         1m2-5,5kg 
- twardość wg Brinella                                                 1,45-1,75MPa 
- odporność cieplna wg V'cata                                    49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80ºC   max 0,4% 
- nasiąkliwość(po 24 godzinach)                                 1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart                              max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                            0,29W/mºC 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków 
myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych 
czynników. Należą do trudno palnych. 

2.2.  Kompozycie klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek podłogowych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4.  Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót 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 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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4.    ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podłoża pod okładzinę 
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, niepaląca, 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 2mm na 1m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.2.  Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 
ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  
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" 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 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. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m 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. 
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Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się elekt 
„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 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. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas jest 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. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, 
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 
 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych 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 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. 
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Zakres czynności kontrolnych dotyczący 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 dokładnością do 1 mm, 

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

− 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 1m 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 niżej i opisane w protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
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 od głosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej n ie powinno przekraczać 2mm na długości 2 
m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od l ini i  prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 min na długości całej okładziny. 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieżności z 
dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 

8.    ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

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

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze, 
− dokumentację powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoża, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu k a u c j i  gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed up ływem ok resu gwarancyjnego zamawia jący  powin ien  zg łos ić  
wykonawcy wszys tk ie  zauważone wady w wykonanych ok ładz inach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących, 
− osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 
− rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
− oświetlenie tymczasowe, 
− pielęgnację wykonanych okładzin, 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
− zużycie energii elektrycznej i wody, 
− oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie.  
PN-EN 159:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  

wodnej E>10%. Grupa B lii. 
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 I I I .   
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PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 P ł y t k i  i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  

jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej .   
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą  

pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO  10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  

ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO  10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  

powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO  10545-11:1998  Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na pęknięcia  

włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO  10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO  10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

cementowych i zapraw do spoinowania  
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
                                chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.08.00.00 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  WEWNĘTRZNE 
 

 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU:    
REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ GOŚCINNYCH 
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWEGO BAZY OBWODU 
DROGOWEGO NR 2 ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA LABORATORIUM 
DROGOWE.          
 POMIESZCZENIA LABORATORIUM DROGOWEGO SĘDŁAWKI dz. 57-12/47 
 
 
INWESTOR:   
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE UL. 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK 28B 10-602 
OLSZTYN 
 
 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI : 
Usługi Branży Elektrycznej „ELKO” Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce 
 

1. WSTĘP  
 

1.1. Uwagi wstępne  
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi 
projektowanej inwestycji, w tym:, decyzją o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę itp. W przypadku 
jakich kolwiek  nie jasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.  
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania –  
„ Remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gościnnych budynku administracyjno-
warsztatowego bazy obwodu drogowego Nr2 Zarządu Dróg Wojewódzkich na laboratorium 
drogowe” 
w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych.  
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jak dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  
-demontaż istniejących instalacji  
-montaż infrastruktury przewodów  
-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze rozbudowa 
-montaż kabli i przewodów  
-montaż instalacji oświetlenia  
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
-inne roboty elektryczne. 
1.5. Roboty towarzyszące  
Do robót towarzyszących zalicza się:  
-urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
-utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  
-pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  
-działania ochronne zgodne z BHP  
-utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi  
-przewóz materiałów do ich wykorzystania  
-usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości 
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  
1.6. Roboty specjalne  
Do robót specjalnych zalicza się:  
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-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o wykonawstwie  
-działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  
-specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych  przez zleceniodawcę  
-ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie.  
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Inwestora oraz sposób ich prowadzenia 
zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora.  
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne  
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST.  
2.3. Kable i przewody  
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-
żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg 
PN-93/E-90401.  
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną 
zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed 
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E-90056. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej.  
2.4. Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV  
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać 
poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być 
dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. 
Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40. 
Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny 
być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe.  Rozdzielnice 
powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 
rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć 
w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.  
2.5. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  Oprawy wykonane w I klasie izolacji 
powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się 
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być 
dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia 
oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:                                               
 
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
 
-zapaleniem  
 
-uderzeniem.  
 
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy należy wyposażyć w 
źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim 
czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową.  
2.6. Osprzęt instalacyjny  
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
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93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniać 
poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie 
znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). 
Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. 
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
-zapaleniem  
-uderzeniem.  
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  
-podtynkowy  
-natynkowy  
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas  robót. Osprzęt 
stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w PN. Montaż dokonać przy 
użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji 
elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 
gwarantujących właściwą jakość robót:  
-drobny sprzęt montażowy.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w 
terminie przewidzianym umową.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna. 
  
5.0. Demontaż istniejących instalacji  
Układ zasilania w energię elektryczną nie dotyczy 
Pozostałe instalacje  
Ze względu na modernizację obiektu i zmianę standardu, demontażowi ulegają niektóre instalacje 
(oświetlenia, gniazdek wtyczkowych itd.)  
5.1. Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)  
Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę 
kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia 
pożarowego muszą być ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi odporność ogniową 30 minut. 
Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca dla ułożenia 
dodatkowych kabli. Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. 
Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie 
przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed 
uszkodzeniami i uszczelnione. 
5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)  
Kabel zasilający w energię elektryczna i kable odejściowe z rozdzielnicy T należy wprowadzić poprzez 
przepusty oraz zamocować nad rozdzielnicą aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy. 
Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wykuć wnęki, zamontować rozdzielnice i 
zapewnić możliwość łatwego wprowadzenia przewodów i kabli. W rozdzielnicach obiektowych należy 
zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic 
można przyłączyć do aparatów i zabezpieczeń.  
5.3. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1)  
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Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w 
taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być 
zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. Przewody elektryczne 
układać w sposób zgodny z PN: Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo. 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie 
między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
5.4. Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)  
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz w taki sposób, aby zapewnić wymagane 
parametry oświetleniowe. Typy opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały 
podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą 
wymagały akceptacji inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnętrz i 
porównywalnych parametrów technicznych. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-
750V jako podtynkową. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny. Sterowanie 
oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne.  
5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)  
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny 
być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku, 
gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części 
te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. Urządzenia odłączające 
powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub 
poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie 
uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby 
zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  
-odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 
poszczególnych części wyposażeni 
-dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy 
wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych 
(wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie 
elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów 
roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach 
eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym 
czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. Wszystkie elementy 
wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz 
warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się 
niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające 
powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, 
wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje 
się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo.  
Instalacja przepięciowa  
W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeń teletechnicznych 
ewentualnie trzeci stopień ochrony  .  
Instalacja przeciwporażeniowa  
Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej w postaci samoczynnego wyłączenia za pomocą wyłączników kompaktowych, 
wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-prądowych, bezpieczników.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany 
do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej 
ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-
00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. Materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Przedstawiciela 
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
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którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości.  
6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna  
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  
-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami  
-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  
-prawidłowość wykonania połączeń przewodów  
-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych  
-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej   
-pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym  
-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  
-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  
-oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  
-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  
-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych  
-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  
-spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, 
jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  
   7. OBMIAR ROBÓT  
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 
częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających (roboty, 
których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z, ST i wymaganiami  
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-instalacje elektryczne podtynkowe  
-podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  
-wykonanie uziomów.  
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  
wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”:  
-dziennik budowy (wewnętrzny)  
-projektową dokumentację powykonawczą  
-protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  oprzewodowania  
-protokóły z dokonanych pomiarów  
-pomiary natężenia oświetlenia  
-protokoły odbioru robót zanikających  
-certyfikaty na urządzenia i wyroby  
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń  
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Normy  
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo.  
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed obniżeniem napięcia.  



  68 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.  
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem 
przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
Oprzewodowanie.  
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o 
izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)  
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach  
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i 
wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.  
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.  
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)  
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.  
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie 
zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.  
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10.2. Inne dokumenty  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.                     Z 
późniejszymi zmianami.  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r.  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje    elektryczne 
– wyd. COBR Elektromontaż.  
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 
Normy i przepisy.  
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