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1. ST. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

 

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych S T .        

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 organizacja zaplecza budowy, niezbędne ogrodzenia 

 ustawienie rusztowań 

 wywóz nadmiaru ziemi, wywóz gruzu i śmieci oraz koszt utylizacji i kosztów składowania 

 

Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera . 

 

 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 

 

 1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 projekt wykonawczy 

 specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 

 przedmiary robót 

 kosztorysy ofertowe 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 

 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego Robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

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. 

 

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2. SPRZĘT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót.  

   

3. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 

terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          

5.1. Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

 

5.2. Certyfikaty i deklaracje 

 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

 

6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 

atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich 

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

 

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją projektową 

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 ustaleniami z Projektantem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

 

 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

7.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 



 

 

6 | S t r o n a  

 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

. 

 

 

7.3. Dokumenty do odbioru  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru  Robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  

2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 - umowa z inwestorem 

 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej z dn.29.10.2003r.w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 

bliskiego 

 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 - normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

B:01 

CPV 45111100-9  Roboty rozbiórkowe 

 

1.     Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejsze] szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

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

obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 

- Rozbiórki obiektów kubaturowych i ogrodzeń  

1.4.  Określenia podstawowe 

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

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

2.     Materiały 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3.     Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4.     Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.     Wykonanie robót 
5.1  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzić rozbiórkę selektywną. 

6.     Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. 

9. Uwagi szczegółowe 

9.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  
9.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

B:02 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 

 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz okładzin z płytek 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- Tynki wewnętrzne 

- Suche tynki 
- Okładziny ścienne wewnętrzne. 

- Tynki zewnętrzne 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
*  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

*  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

*  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
*  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

*  Do zapraw 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 +5DC. 

*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Materiały do suchych tynków 

2.4.1.  Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.4.2.  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.4.3.  Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta 

2.5.  Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004 
 

3.     Sprzęt, 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     Transport. 

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. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a)  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. 

b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
stanu surowego. 

c)  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". 

d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie  

godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą. 

5.2.. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych. 

5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 

pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 

mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4.  Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a)  bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

b)  na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. 
Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 

dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową 

perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową. 
 

6.     Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

*  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu płytek 

-  liczby szczerb i pęknięć, 

-  odporności na uderzenia, 
*  W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 

klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

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. 
6.3.  Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 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 oczyścić i zmyć 
wodą. 

8.2.  Odbiór tynków. 
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.). 

8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3.  Odbiór suchych tynków, 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być 

większe niż 1 mm/l m. 

8.4.  Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4 

9.     Podstawa płatności. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 

~ dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

-  osiatkowanie bruzd, 

-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.09.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okładziny ścian. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie zaprawy, 
-  przygotowanie podłoża, 

-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 



 

 

10 | S t r o n a  

 

-  moczenie płytek, docinanie płytek, 

-  ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
-  zamurowanie przebić, 

-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

-  reperacje tynków, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.   Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003                      Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
PN-B-11205:1997                     Elementy kamienne. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                    Płyty kartonowo-gipsowe   

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE 

B:03 
CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 

ceramicznych. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i 

wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.03.01.00 Ścianki z pustaków ceramicznych 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1. ,5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
2 1. 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. Wyroby ceramiczne. 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
*  Masa 3,3-4,0kg 

*  Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*  Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o 
długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 

*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
*  Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
 - brak uszkodzeń po badaniu. 

*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 - licówka 
*  Wymiary jak poz. 2.2.1. 

*  Masa 4,0-4,5 kg. 
*  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

*  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

*  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
*   Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki;  może 

natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
-  2 na 15 sprawdzanych cegieł 

-  3 na 25 sprawdzanych cegieł 

-  5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.5.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

*  Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

*  Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

- brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
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:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   1  :     5 

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:   wapienne hydratyzowane  piasek 

1  :   0,3  :     4 
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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. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     Transport. 
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, wyskoków i otworów. 

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 

zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 

stosować strzępią zazębione końcowe. 

d)  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. 

e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 

należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, betonu komórkowego,  

5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 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 , 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 strzępią zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły kratówki (pustak ceramiczny K3). 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. Można ją również 

stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c)  Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania 

cegły pełnej. 
d)  Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

6.     Kontrola jakości. 
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 ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy 
i odporności na działanie mrozu). 

6.2.  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.  

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

 
 

mury spoinowane 

mury nie spoinowane 
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1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 

długości - na całej powierzchni 
3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - na wys. 

kondygnacji - na całej wysokości 

3 6 

20 

6 

10 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 m 

długości - na całej długości 

1 

35 
2 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  - na całej 

długości 
1 10 2 20 

5. 

Odchylenia 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 były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty objęte B.03.00.00. 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 
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.   Przepisy związane. 

PN-68/B-10020  

PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  

PN-EN 197-1:2002 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

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 

ROBOTY MALARSKIE 

B:04 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 

 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu 

wg poniższego. 
B:04.01.00 Malowanie tynków 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.  Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami 

wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3.  Spoiwa bezwodne. 

2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy 

państwowej. 
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy 

kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 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 zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

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 krzemianowe wytwarzane fabrycznie – do malowania elewacji 
Na tynkach można stosować farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3.  Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 

czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 
2.5.4.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – do wymalowań wewnętrznych 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 

podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 

przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

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 

emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju 

farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

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. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.     Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

5.     Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W okresie zimowym pomieszczenia należy 

ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 

dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny 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. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego 
typu farby podkładowej. 

5.2.   Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. 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. 

5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4.  Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5   Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.   Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2.  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. 

5.3.3.  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 wielowarstwowym 
należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

6.     Kontrola jakości. 
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 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.  Badania powinny obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór podłoża 

8.1.1. 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, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego 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 i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10.    Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

Wapno budowlane. 

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 

Emalie chlorokauczukowe. 

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 

B:05 

CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

 

 

1      Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1. 3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki 
drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  

B.05.01.00. Drzwi  

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami . 

 
2.1. Drzwi PCV 

 Drzwi PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

 Zawiasy z możliwością regulacji  

 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej R
w

=32dB  

 Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat  

 Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych  

 U<1,7W/m2K 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac będzie prowadzona systematycznie 

w trakcie ich wykonania.  

Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań laboratoryjnych (należy dołączyć ich 

wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry)  

2.2. Drzwi wewnętrzne 

 Drzwi wewnętrzne płytowe w okleinie drewnopodobnej z atestem EI30 

 Drzwi wewnętrzne płytowe w okleinie drewnopodobnej z atestem EI30 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac będzie prowadzona systematycznie 

w trakcie ich wykonania.  

Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań laboratoryjnych (należy dołączyć ich 

wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry)  

3.    Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

4.    Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 

5.    Wykonanie robót. 
5.1   Przygotowanie ościeży. 
5.1.1,  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie punktów zamocowań 
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wysokość 
 

szerokość 

 

w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

          150 ±200 6 po 2 po 2 

       powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

          150±200 8 po 1 po 3 

       powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

*  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

*  Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
*   Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od: 

-  2 mm przy długości przekątnej do 1. m, 

-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

*  Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

*  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

*  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

*  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.05.00.00. 

*  Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od 
strony muru. 

*  Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

*  Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
*  Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych 

sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

*  Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

                         okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 + 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

6.     Kontrola jakości. 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z 

elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaia wykonana stolarka, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 

-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.    Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.   Przepisy związane. 
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-I3050        Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
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PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25          Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32          Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002      Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002      Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46          Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-8i607:1998      Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKŁADZINOWE 

B:06 

CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

 

 

 

1.    Wstęp. 

1.l. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie 
przetargowym. 

B:06.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B:06.02 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych.  

B:06.03 Posadzki właściwe. 
B:06.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, 

ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 
B:06.05 Posadzka z jednobarwnych płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie 

cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 

wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B:06.06 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej 

marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wyso-
kościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B:06.07 Posadzka z wykładziny PCV 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
2.1.  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 mul. 

2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności: 

-  nie zawierać domieszek organicznych, 

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 

2.4.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i 

dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
2.5.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175, 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i 

dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, 
kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 

-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się 
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych 

prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie. 

-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 

-  20±2°C - nie normalizuje się, 

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

-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm 

2.6.  Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a)  Właściwości płytek podłogowych  wg projektu 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 

- grubość:                   ± 0,5 mm 

- krzywizna:                1,0 mm 
b)  Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 

-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
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-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d)  Pakowanie; 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

e)  Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f)  Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.7.  Wykładzina PCV – wymagania wg projektu 

 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.     Transport. 
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. 
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-
cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dy-

latacyjnych. Wymagania podstawowe. 

*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

*  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 

MPa. 
= Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 
*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 

kg/m3. 

*  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2   Posadzki cementowe. 
*  Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 

*  Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, 

wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
*  Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na 

ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 

*  W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 
elementów budynku, 

-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 
m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy 

posadzkach jednowarstwowych. 

*  Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego 
na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 

*  Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

*  Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i 
zatrzeć na gładko. 

*  Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności 

poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 
pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

*  Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

5.3. Posadzka z płytek 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości 

a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i 

obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy 
klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się 

parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą , 

która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając 
oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada 

się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując 

odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej 
zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że 

nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji 
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może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar 

fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym 

zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 

Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 
mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m.  

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.     Kontrola jakości. 
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za- 

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym). 

6.3   Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.    Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.    Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4    Odbiór powinien obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 
naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

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. 

10.   Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH  

IE:01 

CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych: 

a) Instalacji oświetleniowej 
b) Instalacji gniazd wtykowych 

c) Zasilania urządzeń 

d) sieci oswietlenia awaryjnego 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

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

 

2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

2.1. Kable i przewody 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtyczkowych określa dokumentacja projektowa sieci strukturalnej i 

telefonicznej. 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 taki dokument na 
życzenie inwestora. 

Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw ze świetlówkami zwykłymi. 

Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły wg projektu i  
napięciu izolacji U=400/750 V. 

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek 

ochronny i obciążalności 16A. Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły wg projektu i 
napięciu izolacji U = 450/750 V. 

2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Korytka instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych – zasadą jest używanie 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane 

przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od – 5 do + 60C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane 
do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 

mogą być wykonane także z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 

– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 

stopień ochrony minimalny IP 2X. Ze względu na system montażu – stosować puszki podtynkowe. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, 

montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 

przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, 

dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
2.4. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: do 10 A, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 

bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od 

zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
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– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.5. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej: 

– dobór opraw i źródeł światła, 
– plan rozmieszczenia opraw, 

– rysunki sposobu mocowania opraw, 

– plan instalacji zasilającej oprawy, 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

– zwykła IP 20 
– bryzgoodporna IP 44 

2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.7. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 

producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

(ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 

mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu 

wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, 

zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 
kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 
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ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 

charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 

60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 

instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 

ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i 

gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń 
wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 

wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze. 

Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – 
głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 

zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 

instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
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zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż 

wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie 

roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych 
przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 

tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

instalacyjne uwzględniają również: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 

rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed prądem przetężeniowym. 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 

zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i 

podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 

Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 

Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i 

badania. 

PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 

10.2 Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

10.3 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 

2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE NISKOPRADOWE 

IE:02 

CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji 
słaboprądowych. 

1.2. Zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót 
będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych instalacji 
słaboprądowych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 instalacja nagłośnienia, 

 instalacje teletechniczne, monitoringu CCTV 

 instalacja przyzywowa 

 instalacja RTV 

 instalacja sieci strukturalnej 

1.4. Podstawowe określenia 

Inżynier Budowy – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym 

i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania robotami iwystępowania w jego 

imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Książka Obmiarów – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonywanychrobót. 
Dziennik Budowy – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera Budowy oraz inne osoby 

upoważnione, uwag dotyczących realizacji budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inżyniera Budowy. Kontrola powinna obejmować: 

 Kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta 

 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

 Kontrolę montażu urządzeń 

 Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Budowy. 

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

1.6. Materiały – źródło pozyskania materiałów. 

Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

1.7. Materiały – przechowywanie i składowanie. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca 
czasowe składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Instalacja nagłośnienia 

Zastosowane materiały wg dokumentacji projektowej 

2.2. Instalacja  monitoringu 

Zastosowane materiały wg dokumentacji projektowej 

2.3.Instalacja alarmu włamania 

Zastosowane materiały wg dokumentacji projektowej 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 

Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na 

możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 

zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
5.2. Montaż przewodów instalacji słaboprądowych  

Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
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 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 

przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 

ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 
zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 

kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku odpowiednio (mm) 190 190 250 250 350 450 

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

 otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

 wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i 

przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-

EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 
5.3. Montaż osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników  

 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Aparaty montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach 

powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda  należy instalować w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. Wszystkie połączenia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności 
dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montażu, 

 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego i urządzeń, 

 pomiarach rezystancji izolacji, 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6-61:2000. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 

na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 
instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

– dla urządzeń: szt., kpl. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
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Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, urządzeń oraz innego osprzętu, 

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych 

branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 
8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie 

roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych 

przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

 dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, 
próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 

(jeśli taka konieczność występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 

4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 

stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 

robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
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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. 

Cześć 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 

podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 

750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. 
Zmianami). 

10.3.Rozporzadzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA 

IS:01 

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur 
z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty 

tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 

wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do 
przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 

– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

2.2.2. Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz 

takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 

+30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. 

4.4. Składowanie materiałów 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą 

niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 

przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w 

stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy 
w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród 
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
Połączenia kielichowe na wcisk. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie 
końca rury w kielich. 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i 

urządzeń. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w 

PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 

wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody. 
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Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 

należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

– Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz 

rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i 
innych elementów. 

– Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

– Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic 
odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast 

podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

– Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

– Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z 

podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
– Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-

10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO 

Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelność połączeń, 

– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

– lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego (Załącznik 2). 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, 

wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 

odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 

(podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 

przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego (Załącznik 4). 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

– wykonanie prób szczelności, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 

PN-81/B-10700/00 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1519-1:2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-79/M-75178.03 

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

PN-89/M-75178.07 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 
PN-81/B-12632 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81/B-12632/Az1:2002 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 

PN-80/B-12633 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

PN-79/B-12634 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-78/B-12637 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

PN-EN 251:2005 
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-77561 

Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-EN 31:2000 

Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 32:2000 

Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 111:2004 
Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-75/H-75301 

Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
PN-89/M-75178.01 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-EN 232:2005 
Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-82/H-75070 
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Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 

PN-91/M-77560 

Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 35:2001 

Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000 
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 

Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-86/B-75704.01 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-75704.02 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704.03 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne 
wymiary. 

PN-88/B-75704.04 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne 
wymiary. 

PN-EN 997:2001 

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
PN-EN 12764:2005(U) 

Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem. 

PN-EN 1253-5:2002 
Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

PN-88/C-89206 

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 

Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
10.2.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 

10.2.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 

2004 r., poz. 1156). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA 

IS:02 

CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

 

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji  zimnej i 

ciepłej wody  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 

 Pojęcia ogólne 

 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczące warunków, 
jakimi powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  

 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718) 

 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą którego jest 

pobierana woda z tego ujęcia.  

 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą 

urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego      w najniższym punkcie instalacji.  

 

Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementy instalacji w temperaturze odniesienia równej 20C. 

 
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20C, a instalacji wody ciepłej 60C.  

 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – 

średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej  w milimetrach. 
 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i 

jego otoczenia. 

 

Kształtki –są to elementy pozwalające na połączenia przewodów z armaturą i urządzeniami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 2. Zastosowane w specyfikacji 
określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i armatura będą posiadały parametry nie 

gorsze niż te, które przedstawione w dokumentacji technicznej.  W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i armatury równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
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2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej. 

 

 rury wielowarstwowe 
aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest higieniczny 

 łączniki  
aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest higieniczny 

 zawory odcinające kulowe 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +100C 

atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 zawory czerpalne ze złączką do węża 
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 

maksymalna temperatura robocza +100C 

atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 baterie umywalkowe, prysznicowe  mieszakowe, zlewozmywakowe  

minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 
zalecane temperatura robocze 1-5 bar 

maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +80C 

      atest higieniczny PZH 

      deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 

 system spłukiwania misek ustępowych uruchamianych ręcznie  
      deklaracja zgodności 

 przycisk spłukujący do misek ustępowych  
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 podparcie stałe 
deklaracja zgodności  

 

2.2. Składowanie materiałów. 

 

Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na 

gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładach drewnianych lub  w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
 

3. SPRZĘT   

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 3. Do wykonania robót Wykonawca 

powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 

4. TRANSPORT  

 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 4 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Rury i armaturę należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne 

króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 

 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót. 

 

5.2. Rozpoczęcie robót. 

 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych. 

 elementy budowlano – konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

 

5.3. Montaż instalacji. 

 

5.3.1. Montaż przewodów wody zimnej i ciepłej. 

 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwadniających instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 
układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest 

możliwe przez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. 
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Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstępstwach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 

wykonane są rury.  
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów 

powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby 

maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. 
 

5.3.2. Podpory. 

 

Podpory przesuwane. 

Rozmieszczenie podpór przesuwanych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. 

Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego 
układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie powoduje powstania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwanych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

  
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w instrukcjach producentów 

 

 

5.3.3. Tuleje ochronne. 

 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy 
stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać około 2cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na 

rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczania się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 

5.3.4. Montaż armatury. 

  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana  w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i 
konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu 

na armaturze. 
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Baterie mieszakowe  umywalek i prysznicy należy montować bezpośrednio na przyborach. W armaturze mieszającej i czerpanej przewód 

ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 

ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne kontroli. 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 
 

Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6.3. Kontrola jakości robót. 

 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań. 

 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd, obudową przewodów, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji, 
c) w okresie gwarancyjnym. 

 

6.3.2. Badanie przewodów. 

 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; 

połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem 
podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem 

podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych, sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i 
stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 

sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów.  

 

6.3.3. Badanie armatury obejmuje: 
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Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych 

elementów, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.  

 

6.3.4. Badanie szczelności na zimno. 

 

Badania nie należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Przed przystąpieniem do badania instalację 

należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż +5C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona 

wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody     w instalacji.   

 

Próby ciśnieniowe instalacji 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić 

przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – zeszyt 7 przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 

ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 10 bar. 

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i obudowy 

przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 
Jednostką obmiarową jest dla: 

 

 przewodów rurowych                                                  1mb 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość 

armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu  o większej średnicy; całkowitą długość 
przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody 

zimnej, wody ciepłej. 

 kształtki, łączniki, zawory, baterie                              1szt. 
dla każdego typu i średnicy 

 płukanie instalacji                                                       1mb 
dla każdej średnicy rurociągu 

 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonywany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić  w 

protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 

 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny.  

 

Odbiór międzyoperacyjny są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im 
podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 

prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyopracyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyopracyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonywanie przejść dla przewozów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, - zgodność bruzdy z pionem, - zgodność kierunku bruzdy z 
projektowanym spadkiem 

 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 
przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

międzyoperacyjnego. 

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy. 

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w 

wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych  

w zamurowanych bruzdach, przewodów obudowanych płytami gipsowo – kartonowymi, uszczelnień przejść w przepustach oraz 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla obioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy 

instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonywany zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi 

zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
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b) sprawdzić zgodność wykonywania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 

przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone w dzienniku budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodności wykonania instalacji 

z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 
protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy.  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności, 

e) zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  
b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 

g) protokoły wykonanych bada odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano instalację 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowania wyrobów, 
k) instrukcję  obsługi instalacji, 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian, 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Obiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

obiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polskie Normy 
 

PN-92/B-01706                       Instalacje wodociągowe. 

                                                Wymagania w projektowaniu. 
PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowo 

                                                   -kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

                                                    odbiorze. 
PN-85/M-75002                         Armatura przepływowa instalacji  

                                                   wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-93/M-75020                         Armatura sanitarna, zawory wypływowe  
                                                    i baterie mieszające (wielkość nominalna ½”),  

                                                    minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara.  

                                                   Ogólne wymagania techniczne.  
PN-75/m-75208                         Armatura domowej sieci wodociągowej.  

                                                   Zawory wypływowe ze złączką do węża. 

 
Inne akty prawne 

 

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 –Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
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Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 – rozporządzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy 
 

Inne dokumenty  

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 – wydane przez COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 

2003r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IS:03 

INSTALACJA C.O. 

CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego 

ogrzewania i ogrzewania płaszczyznowego murawy boiska 

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
w punkcie 1.1. 

 

1.3..Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 

Techniczną „ Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

 

Pojęcia ogólne 

 

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania  
Zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego żródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika 

grzejnego. 

 
Czynnik grzejny – woda przenosząca ciepło. 

Pod pojęciem „ woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 

temperaturę zamarzania wody. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń , elementów i przewodów służących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów( żródło 
ciepła ) 

- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( część zewnętrzna instalacji) 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu ( część 
wewnętrzna instalacji ). 

 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji 

w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403). 
 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie – temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta 

do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403 ) 
 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym 

punkcie instalacji. 
 

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krążenia wody. 

 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego – instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda 

instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100C. 

 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa – instalacja, w której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 
 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania ( grzejniki ). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
 

2.0. Materiały 

 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania Ogólne” pkt 2.0. Zastosowane w specyfikacji 

określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż 
te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne 

i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

 

2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

Instalację c.o.  wykonać z rur stalowych (poziomy pod stropem nad sufitem podwieszonym) oraz z rur wielowarstwowych układanych w 

warstwie izolacyjnej posadzki i w ścianach. Przy rozprowadzaniu rur w posadzkach należy unikać układania rur w linii prostej (rur nie 
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należy naciągać) – rury należy prowadzić lekkimi łukami, co zwiększa efekt ,,układania się” rury w peszlu. Przejścia przewodów przez 

ściany wykonywać w rurze osłonowej. 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe  
- rury wielowarstwowe PN 10 

- grzejniki uniwersalne , stalowe, płytowe  typu 20,21,22,33 zasilanie boczne i od dołu z wbudowanym odpowietrznikiem, 

temperatura robocza do max 110C  
nadciśnienie robocze do 10 bar PN-EN 442-1:1999 

- zawory termostatyczne RDN 15, odmiana przelotowa nr kat firmy oraz głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed 

zamarznięciem firmy PN-EN 215-1:2002 
- śrubunek przyłączeniowy  dla grzejników uniwersalnych R  

- 15mm odmiana przelotowa dla zasilenia od dołu 

- śrubunek powrotu dla grzejników uniwersalnych R 15mm odmiana przelotowa dla zasilenia z boku  

- zawory kulowe mufowe , max ciśnienie robocze 1,0 MPa, max temperatura robocza 110C 

- odpowietrzacz automatyczny z zaworem typu TACO , max temperatura robocza 110C, max ciśnienie robocze 1,0 MPa  

- otuliny termoizolacyjne  z pianki poliuretanowej z laminowane z zewnątrz folią ze wzmocnionego polietylenu o grubości ok. 
00,5mm koloru czerwonego dla przewodów w kanale, bruzdach ściennych i podłogowych        

     współczynnik przewodzenia ciepła 

           = 0,035 W/mK przy 10C           

           = 0,038 W/mK przy 40C 

          temperatura pracy od -80 do + 95C 

          aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

          klasyfikacja ogniowa ITB 

      -   klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  

-  taśmy samoprzylepne 
 

2.1. Rury ogrzewania płaszczyznowego 

Materiał PEX o charakterystyce: 
Gęstość 925 kg/m3 

Wytrzymałość na rozciąganie 12 N/mm2 

Odporność na uderzenie brak pęknięć 

Moduł sprężystości 117�} 13 MPa 

Temperatura użytkowania do 550C 
Wspołczynnik rozszerzalności liniowej 1,8*10-4 m/m0C 

Ciepło właściwe 2,3 kJ/kg 

Przewodność cieplna 0,4 W/m0C 
Max ciśnienie robocze przy temp + 50 0C min 4,0 bar 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 

Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać  należy na 

gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Armaturę należy 

przechowywać do momentu montażu w opakowaniach fabrycznych. 

Izolacje należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i przechowywać w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach suchych, 

czystych i wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 

3.0. Sprzęt 

 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 

Montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 300A. 

 

4.0 Transport 

 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5,0 t. 
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, 

stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1,0 m 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca przedstawi inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

 

5.2. Rozpoczęcie robót 

 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że : 
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

- Elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

 
 

5.3. Montaż instalacji  

 

5.3.1.Montaż rurociągów 



 

 

47 | S t r o n a  

 

 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych ( z 

maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji ). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej  ( przewody ze stali węglowej zwykłej ) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji 

wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość  

Między osiami wynoszącą 8 cm ( + 0,5 ) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej ( dla patrzącego na ścianę ).W 
przypadku pionów dwururowych obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonywać od strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

 

5.4.2. Podpory  

 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór 
przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 

Dla przewodów  pionowych stosować nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację. 
 

5.4.3. Tuleje ochronne. 

 
Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane ( przewodem poziomym przez ścianę lub przewodem pionowym przez strop ) 

należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez stop.  

      

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony , a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych ( gałązek ), których wylot ze 

ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodową, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie 
na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 

przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej ( szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I ). 
 

5.4.4. Montaż grzejników 

 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy 
montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w 

przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

 

5.4.5. Montaż armatury 

 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura ) instalacji , w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem 
armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 

przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie 

wymagają dodatkowego zamocowania.  

 

5.4.6. Montaż izolacji 

 

Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zainstalowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. Wszystkie prace 

montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia. 

Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin.  
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.  

Nie poduszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz 

na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzona powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy 
oczyścić z kurzu, brudu. Oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. Składowanie materiałów na 

stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i 
wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być świeży, a pędzle czyste. Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne 

zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.  

Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłuż 
nanosząc  równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron. Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 

cm. Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z 

uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie.  
 

5.5. Wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego 

 
Przewody grzejne należy ułożyć w formie pętli, równolegle do krótszego lub dłuższego boku boiska. Średnica rur grzewczych wg projektu. 

Rury należy układać w uprzednio wykonanej warstwie piasku w odstępie 25 cm lub 30,0 cm. Przewody należy podłączać do rozdzielacza wg 
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załączonej instrukcji rysunkowej producenta. Pętle obwodów grzewczych należy wykonać z jednego odcinka rury. Dla zachowania 

równomiernego odstępu pomiędzy przewodami grzewczymi należy układać ja na szynach listwach montażowych, dostarczanych przez 

producenta systemu grzewczego. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów  
 
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz 

uzyskać akceptację Inżyniera budowy. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

  

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed nałożeniem otuliny 

c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji  

d) w okresie gwarancyjnym 
 

6.3.2. Badanie odbiorników ciepła   

 
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów budowlanych sposób mocowania, 

wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność. 

 

6.3.3. Badanie przewodów 

 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; 
połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonywać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 

względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne 

wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne 

umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w 

przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem 
przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków 

gałązek ich średnic. 
 

 

6.3.4. Badanie armatury obejmuje   

 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, 

sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, 
działania przez obserwację wskazań. 

 

6.3.5. Badanie szczelności na zimno. 
 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż niż 0ºC. Przed przystąpieniem bo badania instalację należy 

kilkakrotnie przepłukać.  
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5ºC) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną 

i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji.  

Po zamontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede 

wszystkim próbę  ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową  należy przeprowadzać zgonie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ciśnienie robocze  +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z 

pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 

 
UWAGA: Ciśnienie próbne kompletnej instalacji nie może być wyższe  niż 0,6 MPa. 

 

6.3.7. Badanie szczelności i działania w stanie „gorącym” 

 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i po usunięciu ewentualnych usterek oraz po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji.  
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć.  

Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak 
uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 

6.3.8. Badanie działania w ruchu.  
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Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania 

ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i osłon 

przeciwsłonecznych oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony protokole odbioru.  

 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznych, przy zastosowaniu nastawnych 
elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 

szczelności instalacji w stanie zimnym. 

 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość 

odpowietrzenia zładu.  

 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w 

następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru +0,5ºC; termometr ten należy umieszczać 
w miejscu zaciemnionym na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą : 

- termometrów zapewniających dokładność pomiaru +0,5ºC 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego podłączonego do 

króćców na głównych rozdzielaczach; zasilającym i powrotnym 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 
+0,5ºC;termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5m nad podłogą w środku 

pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby nie przekraczała 2,5m, a odległość między 

punktami pomiarowymi – 10m  
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 

(termistorowych) o dokładności odczytu 0,5ºC. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim 

oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze 
zewnętrznej:  

- w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6ºC 

b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji 

eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej ) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 

wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego 
więcej niż +1ºC. 

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników  w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na 

dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu 
- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności działania instalacji w 

ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka temperatury +1ºC. 
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków 

użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.,), na kształtowanie się temperatury powietrza 

- Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go i z wielkością 
określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w 

granicach +10% obliczeniowego spadku ciśnienia 

- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu 
 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

- Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony, grzejniki. 
- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości lub obliczeniu 

zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym 

zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 
 

6.3.9. Badanie izolacji   

 

Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez 

przegrody budowlane.  

Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku 
i grubości handlowej.  

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0. 

Jednostkami obmiaru są: 
- Przewody rurowe                                                                 1mb 

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury 

łączonej na gwint  i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów 
przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych 

- złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, 

  armatura                                                                  1szt. 
 dla każdego typu i średnicy  

 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i jego wyniki należy umieścić w 
protokole odbiorowym, który należy zachowywać do odbioru końcowego.  

- otuliny termoizolacyjne                                                       1 mb  
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dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu  

 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w 
protokole odbiorowym, który należy zachowywać do odbioru końcowego. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im 

podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie  i wymiary otworu; 

b)  wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy w przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność bruzdy z 

pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 
instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 

przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem.  

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy 

określić zakres  i termin wykonania naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego.  

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej   

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp 

w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnień przejść w 
przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  

b) sprawdzić zgodność wykonania obieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 
przypadku odstęp , sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 

Po dokonaniu odbioru częściowego, należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji 
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej  

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na „gorąco” w ruchu ciągłym 

podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne): 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 

obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej.  
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych  

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację; 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń polegających odbiorom technicznym 

j) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

 



 

 

51 | S t r o n a  

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 

8.4. Odbiór izolacji  

 

8.4.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji i w szczególności powinny im podlegać 

prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 

prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) prowadzenie przewodów instalacji 
b) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji 

 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 
przydatność do prawidłowego wykonania izolacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania izolacji, w protokole należy 
określić zakres                   i termin wykonania prac  naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego.  

 

8.4.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych  

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych  bruzdach przewodów układanych w 

rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których 

sprawdzenia będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 

 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy obierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania obieranej części izolacji z wymaganiami określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z 
projektem technicznym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, 

które były odbiorem częściowym.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

 

8.4.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych  

  

Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

Przy odbiorze końcowym instalacji nie należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b)  dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano izolację 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

* Polskie Normy 

 

PN-82/B-02402       Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń  
                                 w budynkach. 

PN-82/B-02403       Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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PN-90/B-01430       Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania  

                                 - Terminologia.                                                                                                                                  

PN-90/M-75011       Armatura instalacji centralnego ogrzewania -  
                                  Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie  

                                   nominalne 1MPa – Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-02419        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 
                                  ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów  

                                  ciepłowniczych – badania. 

PN-92/M-75016       Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory  
                                  grzejnikowe. 

PN-B-02414:1999    Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  

                                  ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami  
                                  wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000    Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna 

                                  przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania  
                                  odbiorcze. 

PN-B-02873:1996    Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania   

                                  stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych  
                                  i przewodach wentylacyjnych. 

PN-B-03406:1994    Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło  

                                  pomieszczeń o kubaturze do 600m3 
PN-EN 215-1/AC1:2001  Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania 

                                         i badania. 

PN-EN 442-1:1999           Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne. 
PN-B-02421:2000            Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna  

                                         Przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania  

                                         i badania odbiorcze.  

Inne dokumenty 

 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6        – wyd. COBRTI INSTAL 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


