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Wykaz specyfikacji: 
 

1. STO – 00.00.00 – Wymagania ogólne ( str. 3-14) 
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8. SST  – 07.00.00 – Stolarka budowlana (str. 51-54) 
9. SST  – 08.00.00 – Ślusarka budowlana (str. 55-58) 
10. SST  – 09.00.00 – Roboty malarskie (str. 59-63) 
11. SST  – 10.00.00 – Instalacje wod.-kan. (str. 64-72) 
12. SST  – 11.00.00 – Instalacje centralnego ogrzewania (str. 73-82) 
13. SST  – 12.00.00 – Instalacje gazowe (str. 83-92) 
14. SST  – 13.00.00 – Instalacje elektryczne (str. 93-124) 
15. SST  – 14.00.00 – Bezspoinowy system ocieplenia (str.125-140) 
16. SST  – 15.00.00 – Roboty ziemne (str. 141-146) 
17. SST  -  16.00.00 -  Obrzeża betonowe ( str. 147-153) 
18. SST  – 17.00.00 – Nawierzchnie z kostki brukowej (str.154-164) 
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          Kod        Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   
                     roboty ziemne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogólnej (STO) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO) 
Niniejsza specyfikacja techniczna ogólna (STO) stanowi dokument przetargowy                              
i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji technicznej ogólną (STO) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STO poniżej określenia należy przez to rozumieć:  

  obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony                      
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne  
teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający                 
z prawa własności . 
dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów. 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót. 
aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.                  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) 
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opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                    
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa                   
i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                       
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                            
i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót      
                                               
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa 
się w szczególności z: 
a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 
wykonania; 

b) przedmiaru robót z wyliczeniami, w zakresie o którym mowa w & 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16 
września 2004 r.) 

c) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność        
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

  W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                    
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                    
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
 1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

   Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                      
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz osprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                    
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.       Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość              
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

9 
 

  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość stosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

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

 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom  
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dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.    Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.   Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek              
i badań materiałów oraz robót. 

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.               
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania.  



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

11 
 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych  

 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz.U.99/98) 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

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

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
6.5.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
 
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót.  
 
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy: 

a) pozwolenie na remont, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7.    Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                            
z dokumentacją projektową, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

  
   Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych                 
i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                
w całym okresie trwania robót. 

 
8.   Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
8.2.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegającym zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                     
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                       
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.  

 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                           
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
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10. Przepisy związane 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126,             
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 
676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838      
z późniejszymi zmianami) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 
r. Nr 48 poz. 401) 
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Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

16 
 

1. Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze 
robót, poleceniami inspektora nadzoru. 

 
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 Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót rozbiórkowych 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 przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
5.2.1. Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub 

spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 

5.2.2. Elementy betonowe i ceglane rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały odnieść 
lub odwieźć na miejsce składowania. 

 
5.2.3. Elementy ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 
6.     Kontrola jakości robót 

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

Jednostkami obmiarowymi są m2, m3, szt zgodnie z przedmiarem robót. 
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8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST 01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

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

 
10. Uwagi szczegółowe 

 
10.1.  Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

nadzoru. 
 
10.2.  Ilości robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST – 02.00.00 
ROBOTY MUROWE 
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ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina 
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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. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                  
i wytycznymi oraz określeniami podanymi w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.    Materiały. 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2.  Wyroby 
 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 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 15,0 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. 
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 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokość; l,5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 

 
2.2.2.  Cegła budowlana klinkierowa  pełna  
 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 4%. 
 Wytrzymałość na ściskanie 38 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 

 brak uszkodzeń po badaniu. 
 
2.3.  Zaprawy murarskie z trasem do cegieł klinkierowych 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
2.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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. 
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5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
 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. 

 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. 
 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  
 
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. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
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. 
 
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). 
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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 niespoinowane 
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 
15 

 
 
2  
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- 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 i m3 muru. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru 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, 
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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. 
 
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         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997     Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
                                   powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990     Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001         Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                   cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003         Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005         Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020         Wapno. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST – 03.00.00 

 
ROBOTY POKRYWCZE BLACHĄ 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 
RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 
 
 

       Zadanie :  Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce 
ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina 
Brzeźnica 

 
 
 

Zamawiający: Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy 
                          ul. Krakowska 109, 34- 114 Brzeźnica 
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1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
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 : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                    
i wytycznymi oraz określeniami podanymi w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                       
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.     Materiały. 
2.1.  Wymagania ogólne 
2.1.1.  Blachy   dachówkowe,   grubości   0,5-0,7   mm,   obustronnie   cynkowane   metodą 
ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą 
pasywacyjną. 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 
2.1.2. Łączniki 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocyn-
kowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
2.1.3.  Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245                     
i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.1.4 Blacha stalowa ocynkowana warstwą cynku (275 g/m2 ), powlekana powłokami 
poliestrowymi mat grub. min. 25 mikrometrów, płaska grub. 0,5 mm 
3.     Sprzęt. 
-    Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
-    Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4.     Transport. 
Wg punktu 4.0 STO-00.00.00 
5.     Wykonanie robót. 
5.1. Podkłady pod pokrycia z blach. 
Wymagania ogólne: 
a)  równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku                 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 
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b)  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d)  łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 45x50 mm, 
e)  łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach, 
f)  rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
5.2.  Podkład z łat pod pokrycie z blachy dachówkowej 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujące zaleceń: 
-    łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, 
-    pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
5.3.  Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN 
505:2002 wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
    - pokrycia z blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów 
samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą 
wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. 
Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty 
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w doinej fali. Powinny być mocowane w co 
drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz 
w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 
-    przed montażem blach dachówkowych  należy zmontować haki  rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest                  
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
-    pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
-    niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie  kalenicy i  okapu za pomocą  specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów 
płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy                  
i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów              
o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając 
do góry dolne części fal, 
-    wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową. 
5.5. Obróbki blacharskie 
5.5.1.  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2.  Obróbki  blacharskie z blachy stalowej  ocynkowanej powlekanej  o grubości  od 0,5 
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.5.3.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji.  
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Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.6.1.  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.6.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.6.8.  Rynny  i   rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom   podanym w   
PN-EN   612:1999,   uchwyty  zaś   do   rynien   i   rur   spustowych   wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.6.10.  Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być: 
a)   łączone na złączki, 
b)   mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
5.6.11.   Rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być: 
a)   łączone na złączki, 
b)   mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m                  
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 
d)  rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
deszczowej i być wyposażone w czyszczak z siatką. 
5.6. Akcesoria do dachów  
Płotki śniegowe należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. 
Ławy kominiarskie należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. 
6.     Kontrola jakości. 
6.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                    
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze-
prowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a)   w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) — podczas wykonania 
prac pokrywczych, 
b)   w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
c)  nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 
d) nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
e)  wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- Pokrycia dachu - m2 pokrytej powierzchni, 
- Obróbki blacharskie - m2, rynny i rury spustowe -1 m. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
8.    Odbiór robót. 
8.l. Odbiór podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
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Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania                   
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
-  podłoża  
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
9.     Podstawa płatności. 
Pokrycie płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia. 
Obróbki płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie, 
-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy.  
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 505:2002     Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-

kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 607:1999     Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 

i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie             
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1.     Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                     
i wytycznymi oraz określeniami podanymi w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.     Materiały. 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
 
2.1.1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane                       
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 
2.2.1. Folia paroszczelna gr. 0,2mm 

Wodochłonność: ≤ 1,0% 
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: ≥ 80 N/mm 
w poprzek: ≥ 60 N/mm 
Zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C 
Klasa pożarowa – B2 
Szerokość standardowa: 4 m, 5 m, 6 m, 8 m, 12 m 
Długość standardowa: 20 m.b., 25 m.b., 33 m.b. 
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2.3.    Materiały do izolacji termicznych 
 
2.3.1.  Wełna mineralna 
1. Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,039 W/mK 
2. Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób niepalny 
3. Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,28 kN/m3 
4. Odchyłki wymiarowe : 
1. długość ± 2% 
2. szerokość ± 1,5% 
3. grubość -5% lub -5 mm 
 
3.Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.    Transport 
Materiały przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 
5.    Wykonanie robót. 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami i warunkami 
producentów. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe  

należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.  
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
 
6.     Kontrola jakości. 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producen-

ta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

32 
 

 
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                    

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.     Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych 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, 
 
8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 wykonanie izolacji , 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane. 
PN-B-20130:I999/Azl:2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 
PN-69/B-10260                      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998                   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997                  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   
i wytycznymi oraz określeniami podanymi w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                   

w „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek  
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
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cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5ºC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 Mieszarki do zapraw, 
 Agregatu tynkarskiego, 
 Betoniarki wolnospadowej, 
 Pompy do zapraw, 
 Przenośnych zbiorników na wodę. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbyć się zgodnie z 

normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach 
lub pojemnikach stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

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

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niżej niż +5ºC pod warunkiem, że                   
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
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 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i trwadnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy                                   

PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych: 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p.3.3.1. 
5.4.2. Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tablicy 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 

lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne; tynków 
nienarażonych na zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych, w proporcji 1:1:2. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,                         

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy            
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,                                  
a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej. 
 Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów. 
 Prawidłowość przygotowania podłoży. 
 Mrozoodporność tynków zewnętrznych. 
 Przyczepności tynków do podłoża. 
 Grubość tynku. 
 Wygląd powierzchni tynku. 
 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
 Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne’. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym                      
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu                 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 
pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 Tynk poprawić i przestawić do ponownego odbioru. 
 Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii. 
 W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 Pionowego, nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż        

4 mm w pomieszczeniu 
 Poziomego, nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż              

6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściankami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. 
 Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać: 
 Ocena wyników badań 
 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020;1999  Wapno. 
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001,  9004) Normy dotyczące systemów  zapewnienia 

jakości i zarządzenie systemami zapewnienia jakości. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB z 2003 r. 
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1.     Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                     
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w ST0-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych                     
z płytek ceramicznych powinny mieć: 
-    Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-    Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-    Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-    Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
-    na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych  
i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1.  Płytki ceramiczne ścienne glazurowane  gat. I 
 
2.2.2.  Płytki gresowe szkliwione gat. I 
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2.2.3.  Panele podłogowych kl. AC4 
 
2.2.4.  Mata podkładowa pod panele grub. 5.5 mm  
 
2.2.5.  Profile krawędziowe aluminiowe anodowane   
 
2.2.4.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
 
2.2.4.1. Zaprawa klejowa elastyczna do układania płytek 
 
2.2.4.2. Zaprawa elastyczna  do spoinowania płytek na ścianach i posadzkach 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.6.  Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu  podano w  STO-00.00.00. „Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: szczotki włosiane 
lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, pace ząbkowane stalowe lub                    
z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, mieszadła koszyczkowe 
napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, 
wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  STO-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków                
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
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przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne   zasady   wykonywania   robót   podano   w   STO-00.00.00.  „Wymagania 
ogólne"  
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
1)  Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone: 
-    wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg, 
2)  Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3)  Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3.  Wykonanie wykładziny  
 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy B-15 grubości min. 100 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej zbrojonej siatką powinna wynosić             
4 cm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, 
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2,                   
a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 
Podłoże pod wykładziny z paneli podłogowych powinno być gładkie, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża 
cementowego, 1,5 % - dla podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podłoża z płyt 
wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania paneli podłogowych.  Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki 
należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą przyczepność do podłoża, krótki 
czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości 
wytrzymałościowych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-5 mm. Do 
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przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. Przed przystąpieniem do 
układania paneli podłogowych należy ułożyć maty podkładowe pod panele grub. 5,5mm.  
Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu. Preparaty stosowane 
do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania             
i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów 
podłogowych. Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości 
ok.10 cm. W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli 
wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście.                     
W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, 
wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję.  
 
5.3.2. Wykonanie wykładzin z płytek gresowych i paneli podłogowych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku               
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek (uzgodniony wcześniej z Inwestorem). 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zaleca się stosować wielkość zębów pacy równą 10 mm 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju                
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe                    
o szerokości spoin około 4 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły wysokości 7,3 cm. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje 
i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po                  
24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta              
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych                   
o powierzchni porowatej. 
 
5.4. Wykonanie okładzin 
 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
-    ściany betonowe 
-    otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
-    płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.            
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
-    powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
-    odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
-    odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
-   odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej. 
 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika                                 
z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek.  
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6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano w  STO-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach                       
i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
-    sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
-    sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
-    sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty                  
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
-    sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
-    sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin                       
i okładzin  z  SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 
innych robót „zanikających". 
 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin  a w szczególności: 
-    zgodności z dokumentacją i wprowadzonymi zmianami,  
-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-    prawidłowości przygotowania podłoży, 
-    jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
-    prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
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Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 
-    sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości              
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą               
a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
-    sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
-    sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 
-    sprawdzenie szerokości spoin  i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych                  
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m   należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
-    grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1.  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
-    cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem                    
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
-    cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
-   grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
-    dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
-    spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
-    dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
-    szczeliny  dylatacyjne   powinny  być  wypełnione   całkowicie   materiałem  wskazanym w 
projekcie, 
-    listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2.  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
-   cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
-    cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
-    grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
-    dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
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-    odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
-    spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
-    dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
-    elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją                     
i instrukcją producenta. 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie określa się wg stanu faktycznego. 
8.     Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i okre-
ślonymi odpowiednio w pkt. 5. dla wykładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST 
i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie 
do odbioru.  
W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać      w dzienniku 
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)                
i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją i SST 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-    projekt budowlany jeżeli był wymagany, 
-    szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-    dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
-    aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów                   
i wyrobów, 
-    protokóły odbioru podłoża, 
-    protokóły odbiorów częściowych, 
-    instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-    wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz jeżeli były wykonywane. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST porównać je          
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina nie powinna być przyjęta.                   
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-    jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego                                
z jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia w  stosunku  ustaleń umownych,. 
-    w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego                 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę 
wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin  po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny wizualnej  wykładzin                      
i z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego   zamawiający   powinien   zgłosić   wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach. 
 
9.   Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt.9. 
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10.  Przepisy związane. 
PN-ISO 13006:2001            Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                                       
                                             i znakowanie. 
PN-EN 87:1994                   Płytki  i  płyty ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,      
                                             klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 176:1996                 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej   
                                             nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

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

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

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  
                                              powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności       
                                               liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia  
                                              włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  ołowiu i  
                                              kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994                  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002              Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002              Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003              Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000           Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności  
                                               chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(1))     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na  
                                               ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
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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 robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.     Materiały. 
2.1.  Okna z tworzywa sztucznego z okuciami obwiedniowymi, szyby zespolone U=1,0 
        Bramy garażowe ocieplane, segmentowe  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.2.  Okucia budowlane. 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3.  Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych                                 
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
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 
opakowanie. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4. 
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 ościeża 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 

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

 do 150 4 nie mocuje się po 2 
Do 150 150 ±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 pianką poliuretanową a szczelin; 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. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 
SST-06.00.00. 
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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 z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
 sprawdzenie jakości materiałów z których została 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 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8.   Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione       
w punkcie 5. 
9.    Podstawa płatności. 
Płatność. 
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-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-1.3050        Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST – 08.00.00 
 

ŚLUSARKA BUDOWLANA 
 

 
        Zadanie :  Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce 
ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina 
Brzeźnica 

 
 

Zamawiający: Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy 
                          ul. Krakowska 109, 34- 114 Brzeźnica 
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1.   Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki budowlanej. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
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 doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.     Materiały. 
 
2.1.  Stal 
2.1.1. Do balustrad i pochwytów  należy zastosować: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 

1     w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
 
2.2.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg ST 
 
2.3.  Badania na budowie 
 
2.3.1.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 zgodności z projektem, 
 zgodności z atestem wytwórni 
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
 jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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2.4. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i po-
włokami antykorozyjnymi. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane. Dopuszczalne błędy wykonania elementów 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
3.     Sprzęt. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 
4.     Transport. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 
5.     Wykonanie robót. 
 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, -jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania. 

 
5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 
5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 
lub kołków wstrzeliwanych. 

 
5.4.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 

tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

 
5.5.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 

i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich.  
 
6.     Kontrola jakości. 
 
6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 
6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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6.3.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-

mowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty 

podlegają odbiorowi. 
 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8.     Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9.     Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.   Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430        Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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ROBOTY MALARSKIE 
 
 
 
 

        Zadanie :  Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce 
ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina 
Brzeźnica 

 
 

Zamawiający: Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy 
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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. 1.3. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.     Materiały. 
2.1.  Woda 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.  Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-  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. 

2.3.   Farby budowlane gotowe. 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
2.3.3.  Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

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 

2.4. Środki gruntujące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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-  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, 

2.4.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.4.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.4.4.  Przy malowaniu farbami silikatowymi środek gruntujący - materiał 
wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

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 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8cC. 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: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  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 farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą                      
w stosunku 1:3-5. 

5.2.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchnie gruntować środkiem  
wodorozcieńczalnym (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 
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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. 

5.3.2. 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. 

5.3.3. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby — zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

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 zwilżone wierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu 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 +5°C 
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 poci-stawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
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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. 
Placi się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem 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 Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
10.    Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002      Farby olejne. 
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1.     Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4.  Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z SST, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2.     Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przeć zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.  Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych 
przez zgrzewanie. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
instalacja wodociągowa, ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ocynk. ze szwem, przewo-
dowych 
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2.2.  Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 
 
2.3.  Izolacja termiczna 
*     Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej, 
*    Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie. 
 
3.     Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4.     Transport i składowanie 
 
4.1.  Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2.  Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
4.3.  Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 
*    Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
*    Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1.  Montaż instalacji wodociągowej z rur PE 
 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Rurociągi PE łączone będą łączone przez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260 – 
280°C. . 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, 
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
5.1.2.    Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
5.1.2.1.  Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych    

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz 
możliwość odpowietrzania  przez  punkty  czerpalne.   Dopuszcza  się  możliwość  
układania  odcinków przewodów   bez spadku jeżeli   opróżnianie   z  wody jest   
możliwe   przez  przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

5.1.2.2.Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy 
szczelną płytę nad przewodem. 

5.1.2.3.Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi 
budynku   niepodpiwniczonego   lub   poniżej   poziomu   podłogi   piwnicy,   przy   
spełnieniu następujących warunków: 
a)   temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C, 
b)   przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi 
jeżeli podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad przewodem. 

5.1.2.4.Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 
punktach poboru wody. 

5.1.2.5.Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, 
przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

5.1.2.6.Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki 
sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 
a)  powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i 
materiał ją zakrywający, 
b)  w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia 
lub siły rozrywające połączenia. 

5.1.2.7.Zakrycie bruzdy powinno  nastąpić po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji 
wodociągowej. 

5.1.2.8.Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone   w   odległości   większej   niż   0,1 m   od   rurociągów   cieplnych,   
mierząc   od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować 
izolację cieplną. 

5.1.2.9.Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła 
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej 
+30°C. 

5.1.2.10.Przewody  wodociągowe  prowadzone  przez  pomieszczenia  nie  ogrzewane  lub  o 
znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem 
pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 

5.1.2.11.Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
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5.1.2.12.Przewody prowadzone obok siebie, muszą być ułożone równolegle. 
5.1.2.13.Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
5.1.2.14.Przewody  poziome  instalacji  wody zimnej  należy  prowadzić  poniżej  przewodów 

instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
5.1.2.15.Nie     wolno     prowadzić     przewodów     wodociągowych     powyżej     

przewodów elektrycznych. 
5.1.2.16.Minimalna   odległość   przewodów   wodociągowych   od   przewodów   

elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
5.1.2.17. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy 1. 

Tablica 1 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X w instalacji wodociągowej 
Po
z, 

Materiał rury Średnica nominalna 
rury 

Przewód montowany w instalacji 

 
 

 
 

 
 

wody cieplej wody zimnej 

 
 

 
 

 
 

pionowo 
m 

inaczej 
m 

pionowo 
m 

Inaczej 
m 

1 2 3 4 5 6 7 
l PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 
 
 
 
 

DN32 1,1 0,8 1,3 1,0 

 
 
 
 

DN40 1,2 0,9 1,4 1,1 

 
 
 
 

DN50 1,3 1,0 l,61) 1,2 

 
 
 
 

DN63 1,5 1,2 1,81) 1,4 

 
 
 
 

DN75 l,7l) 1,3 2,01) 1,5 

 
 
 
 

DN90 1,91) 1,4 2,l1) 1,6 

 
 
 
 

DN 110 2,01) 1,6 2,41) 1,8 

3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 
 
 

 
 

DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 

 
 

 
 

od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 

1)   Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
5.1.2.18. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
5.1.2.19. 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. 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

69 
 

5.1.2.19. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki i około l cm poniżej tynku na stropie. 

 
5.1.2.20. Należy stosować tuleje ochronne z materiałów z jakich wykonane są instalacje 
5.1.2.21. Przestrzeń   między   rurą  przewodu   a   tuleją  ochronną  powinna  być   

wypełniona materiałem  trwale  plastycznym  nie działającym  korozyjnie  na  rurę,   
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 

5.1.3.  Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami dostawcy. 
 
5.2.  Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U 
5.2.1.  Rurociągi PVC-U łączone będą przez wcisk. 
5.2.2.  Przewody odpływowe układane w ziemi pod podłogą należy spełnić następujące 
warunki: 
 przewody należy układać na podsypce z piasku; wysokość podsypki 10 cm;  
 przykrycie przewodów poniżej podłogi powinno wynosić 0,3 m, 
 temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 0° C; przewody odpływowe prowadzone 

pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura spada poniżej 0° C, powinny mieć 
izolację cieplną. 

 szerokość podsypki i obsypki rur powinna być równa szerokości wykopu. 
 kanalizację sanitarną i deszczową należy podłączyć do istniejących studzienek 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poprzez założenie przejść szczelnych. 
5.2.3.  Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od 
największej średnicy podejścia do tego pionu. 
5.2.4.  Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić, w zależności od 
średnicyprzewodu: 
- dla przewodu średnicy DN 100 nie mniej niż 2,0 %, 
- dla przewodu średnicy DN 150 nie mniej niż 1,5 %, 
- dla przewodu średnicy DN 200 i większej, nie mniej niż 1,0 %, 
5.2.5.  Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku 
przepływu ścieków. 
5.2.6.  Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory 
stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami. 
Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z PVC-U; PE; PP 
do 1,25 m, dla rur z pozostałych materiałów do 2,0 m. 
5.2.7.  Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydłużenia cieplne mieć 
podpory stałe nie rzadziej niż co drugą kondygnację budynku. Uchwyty pionów powinny mo-
cować rurę pod kielichem lub innego rodzaju złączem. 
5.2.8.  Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej 
i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji               
elektrycznej. 
5.2.9.  Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od prowadzonych 
równolegle przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej oraz przewodów 
instalacji ogrzewczej, powinna wynosić 0,1 m. Jeżeli na przewodach wymagane jest wykona 
nie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odległości od płaszcza osłonowego tej izolacji. 
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5.2.10.  Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
kanalizacyjnej. 
Piony powinny być wyposażone w rewizje: 
             - na najniższej kondygnacji, 

- nad odsadzkami (stosowanymi co pięć kondygnacji). 
5.2.11. Przewody    odpływowe    (poziomy)    powinny    być    wyposażone    w    czyszczaki 
w odległościach nie większych niż: 
- 15 m dla średnic od DN 100 do DN 150, 
- 25 m dla średnic od DN 200 do DN 300. 
5.2.12.Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników 
o kącie rozwarcia nie większym niż 45 °.  
5.2.13.Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5 cm od DN/OD 
przewodu. 
5.2.14.Przejścia przez stropy przewodów z PVC-U, PE i PP wymagają zastosowania tulei 
ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. 
5.2.15.W tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu. 
5.2.16.Montaż przyborów sanitarnych 
 Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób 

zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze urządzeń 
sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej 
krawędzi obrzeża przy boru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w sposób 
widoczny. 

 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub bidetu jest 
niedopuszczalne. 

  Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru 
powinna być następująca: 
- umywalka                              0,75 - 0,80 m, 
- miska ustępowa wisząca      0,40 m. 

 Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem 
się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość zamknięcia 
wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosić 50 mm. 

 Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych należy przyjmować: 
-umywalka  DN 30 - 40 (DN 50 - jeżeli na podejściu występują więcej niż dwie zmiany 

kierunku), 
     - miska ustępowa            DN 100, 
     - brodzik natryskowy     DN 50, 
 Średnice podejść zbiorowych do przyborów sanitarnych należy przyjmować: 

               - umywalki do 5 sztuk   DN 50. 
 Minimalne średnice pionów dla ścieków szarych powinny wynosić DN 70, dla  ścieków 

czarnych DN 100. 
5.3.  Badania i uruchomienie instalacji 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
SST. 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7.     Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z  SST. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

-   przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
-   ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
-   bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
-   Dziennik budowy, 
-   dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-   protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-   zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-   protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 
-   aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
-   protokoły badań szczelności instalacji. 

8.  Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-
0.00.00„Wymagania ogólne". 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej STO-
00.00.00„Wymagania ogólne". 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 1333:1998         Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     System 

przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Wymagania ogólne  
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PN-EN 1452-2:2002      Systemy    przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     System 
przewodów z niezmiękczonego  poli(chlorku winylu) (PVC-U)do 
przesyłania wody. Rury  

PN-EN 1452-3:2002      Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych. System 
przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Kształtki  

PN-EN 1452-4:2002 Systemy     przewodów z  tworzyw sztucznych. System przewodów ze 
zniezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze  

PN-EN 1452-5:2002  Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     System 
przewodów ze niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie  

PN-84/B-01701              Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach 

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

PN-H-74051 -02            Włazy kanałowe. Klasy B,C,D,(włazy typu ciężkiego ) 
PN-H-74086                   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-62/6738-03,04, 07   Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-08              Prefabrykaty budowlane z betonu Kręgi betonowe i żelbetowe . 
PN-EN 1401-1:1995      Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych.   Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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1.     Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w STO-00.00.00 
„Wymagania ogólne".  
Dodatkowo w niniejszej SST użyto następujących określeń: 
 
1.4.1.  Instalacja ogrzewcza wodna- Instalację ogrzewczą wodną stanowi  układ 
połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną,   wraz   z   armaturą,   pompami   
obiegowymi   i   innymi   urządzeniami(w  tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.                 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 
zewnętrznej. 
 
1.4.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej- to instalacja ogrzewcza znajdująca się                   
w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami 
odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 
 
1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania wodna- instalacja stanowiąca część lub całość 
instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania 
tych pomieszczeń. 
 
1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)-woda lub wodny roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający 
instalację ogrzewczą wodną. 
 
1.4.5. Źródło ciepła- kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ                    
z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub                               
w zaprogramowanej współpracy. 
 
1.4.6. Ciśnienie robocze instalacji, prob, (lub poper)- obliczeniowe (projektowe) ciśnienie 
pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
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projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie. 
 
1.4.7.   Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
 
1.4.8.  Ciśnienie próbne, ppróbne- ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności. 
 
1.4.9.   Ciśnienie nominalne PN- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 
elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
 
1.4.10.   Ciśnienie robocze urządzenia- obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 
zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 
ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 
urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
1.4.11.   Temperatura robocza, trob (lub toper)-obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy 
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nic może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
1.4.12.   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. 
1.4.13. Nominalna grubość ścianki rury (en)- grubość ścianki, która jest dogodnie 
zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej                   
w milimetrach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1.     Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust.  ustawy, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

a)   bezpieczeństwa konstrukcji, 
b)   bezpieczeństwa pożarowego, 
c)   bezpieczeństwa użytkowania, 
d)   odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e)   ochrony przed hałasem i drganiami, 
0   oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 
1.5.2.    Instalacja   ogrzewcza  powinna  być   wykonana  zgodnie   z   projektem   oraz  przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego  wydanego 
w   drodze   rozporządzenia   [2],   zgodnie   z   art. 7   ust. 2   ustawy   Prawo   budowlane   
[1], z uwzględnieniem   ewentualnych   odstępstw   udzielonych   od   tych   przepisów                     
w   trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.5.3.    W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy                    
i zmianie   użytkowania,   zgodnie   z   § 2   ust. 2   rozporządzenia   [2],   spełnienie   
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wymagań wymienionych w 6.1.1  i 6.1.2 jest możliwe także w inny sposób, stosownie do 
wskazań ekspertyzy  technicznej  właściwej jednostki badawczo  -  rozwojowej   albo  
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z 
właściwym komendantem wojewódzkim   Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym 
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 
1.5.4.    Ponadto  zgodnie  z  art. 5   ust. 1   ustawy   [1],   instalacja  centralnego ogrzewania  
powinna   być wykonana,   przy  wzięciu   pod   uwagę  przewidywanego   okresu   
użytkowania,   w   sposób umożliwiający   zapewnienie   jej   prawidłowego   użytkowania         
w   zakresie   ogrzewania   i wentylacji,   zgodnych   z przeznaczeniem   obiektu                                  
i   założeniami   projektu   budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych           
z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 
3 ustawy Prawo budowlane [1], a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
2.     Materiały 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przeć zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur wielowarstwowych. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Przyłącze wykonać w technologii rur preizolowanych 42,4/110 mm 
Minimalna głębokość przykrycia 0,6m. Rury preizolowane  ułożyć na piasku gr.10cm                       
i obsypce 20cm. 
Nad ciepłociągiem ułożyć taśmę koloru brązowego. 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe. 
2.3. Armatura 
Do grzejników będą wbudowane zawory termostatyczne z głowicami oraz zawory na 
powrotach.  
Na pionach automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi 
2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej. 
3.    Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                         
i wyładunku materiałów. 
4.    Transport i składowanie 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku                     
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Grzejniki 
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Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości.  
Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki            
i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem zanieczyszczeniem                
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny                
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8 mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  Długość 
przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 5 m. 
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Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości 
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń 
przewodów. 
 
5.2. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy 3 

Tablica 3 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

 

Poz 
 
 

Materiał 
 
 

Średnica rury 
 
 

Przewód montowany w instalacji 
ogrzewczej wodnej 

trob≤80°C 
ogrzewczej wodnej 

trob≤60°C 
pionowo inaczej pionowo inaczej 

1 2 3 4 5 6 7 
1 PE-X/A1/PE-X;  

PE-X/A1/PE-HD: 
DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
2 PP-R/A1/PP-R; DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0 

DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2 
DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3 
DN 32 1,7 1,3 1,91) 1,5 
DN 40 1,91) 1,5 2,21) 1,7 
DN 50 2,21) 1,7 2,51) 1,9 
DN 63 2,51) 1,9 2,71) 2,1 
DN 75 2,61) 2,0 2,81) 2,2 
DN 90 2,71) 2,1 3,01) 2,3 

DNI 110   2,61) 2,0 3,21) 2,5 
3 PE-RT/AI/PE-RT; Dz14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
DZ 25 1,91) 1,5 jak w kol. 

4 
lak w kol. 

5 
DZ 32 2,11) 1,6 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
Dz 40 2,21) 1,7 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
Dz 50 2,61) 2,0 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
DZ 63 2,81) 2,2 jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 
Dz 75 do Dz 110 3,11) 2,4 jak w kol. 

4 
jak w koi. 

5 
1)Lecz nic mniej niż jedna podpora na każdą kondygnacją 
 
 
 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

79 
 

5.3. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
    wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
     wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
     zawieszenie grzejnika, 
     podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 
go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem                            
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.3.1. Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono 
w tablicy 8. 

Tablica 8 
Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 

Rodzaj grzejnika 

Odstęp minimalny grzejnika 
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 cm cm cm cm cm cm 
członowy żeliwny, stalowy 

lub aluminiowy 5 

7 
7 

30 
15 

25 płytowy stalowy 51) 2) 

rurowy gładki lub 
ożebrowany 5 10 15 

1)  w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane 
nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6cm od lica ściany wykończonej, a w 
pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce minimum  10cm od lica ściany 
wykończonej; grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia 

 2) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli 
odległość ta  wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach  i  wspornikach 
zaakceptowanych przez producenta grzejnika 
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5.4  Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,                    
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek, 
 wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
 skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym                      
w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. L 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym                  
13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 
przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 
12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
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Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7.     Odbiór robót 
 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

 Dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8.    Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
9.    Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
10.   Przepisy związane 
PN- 64/B-10400       „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
PN-B-02414:1999    „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
PN-91/B-02415        „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
PN- 91/B-02420      „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
PN-90/M-75003      „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
PN-91/M-75009      „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
PN-EN 215-1.2002  „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
PN-EN 442-1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
PN-B-02421.2000    „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
PN- 93/C-04607      „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody". 
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1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji gazowej w budynku. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane                
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne                      
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  (OST). 
Pojęcia ogólne 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający 
określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz                
z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz 
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami 
spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych                               
z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej 
elementów. 
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja 
gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej 
bezpiecznej eksploatacji. 
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu 
gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także 
zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego                   
z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za 
którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub 
urządzenia gazowego. 
Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone             
z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego 
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obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana 
w m3/h. 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja 
gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, 
podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 
gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu 
budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony 
czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, 
odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji                 
w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń. 
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub 
wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu 
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody 
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła 
spalania o około 10%. 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora,                  
w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa 
obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej. 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące 
zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia 
płomienia w palniku gazowym. 
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania 
odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej                 
w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; 
w dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel 
użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego 
możliwa jest dostawa gazu. 
2. MATERIAŁY 
  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do 
wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają 
parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona 
zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki         
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i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz                
w późniejszej eksploatacji obiektu. 
2.1 Przewody 
- Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych 
przez spawanie 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2 Armatura i uzbrojenie 
Zawory kulowe gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych. 
Piec gazowy wody przepływowej z zamkniętą komorą spalania, nominalna moc cieplna                  
23,8 kW, wielkość przepływu 14 l/min przy 35/60°C, automatyczny zapłon elektroniczny, 
elektroniczna regulacja temperatury wody, przyłącz do komina z rur kwasoodpornych 80/110 
mm 
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o połączeniu złączem elastycznym. 
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie 
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” 
rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem                 
i uszkodzeniem w czasie transportu. 
4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiednie długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić                 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur               
i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być 
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 
 
5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 
uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach 
przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją 
wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na 
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei 
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 
połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad 
tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
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- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 
należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi 
puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
5.2 Montaż armatury i osprzętu 
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 tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 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. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać 
- sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony wmożliwie najniższym 
punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie 
stwierdzono spadku ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami                    
i przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle                 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym 
czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
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- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 
ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 
czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne 
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 
okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane 
farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania 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 zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
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, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
6.3.3. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
6.3.4. Badanie szczelności 
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Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 
głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych 
instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, 
gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu 
obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby 
szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu 
instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest 
wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie 
czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 
Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów              
i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy 
część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby 
odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało 
jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej     
„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 
innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji          
i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe.               
W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć 
przyczyny i próbę wykonać powtórnie 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST) 
7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej 
gazu 
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 przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
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. 
7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: 
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- 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 odbioru końcowego 
(technicznego) 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 z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 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 odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 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) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
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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. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej 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, 
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
 elementy liniowe w mb; 
 elementy powierzchniowe w m2; 
 inne w sztukach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie Normy 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
10.2. 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 usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 
1988 
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1.     Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4. Terminologia 

Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 
określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące 
się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań 
potwierdzających te wymagania. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. 

Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności - dokument wydany zgodnie                      
z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego)                
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do 
uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz 
przewodów uziemień funkcjonalnych, jeśli one występują. 

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących z sobą 
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do 
określonych celów. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do 
uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz 
przewodów uziemień funkcjonalnych, jeśli one występują. 

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących z sobą 
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do 
określonych celów. 
        Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany między instalacjami nie połączonymi 
galwanicznie w celu umiejscowienia przeskoku iskrowego. 

Kąt ochronny zwodu pionowego - kąt wyznaczony przez oś zwodu i powierzchnię 
ograniczającą strefę ochronną. 
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Kąt ochronny zwodu poziomego - kąt między płaszczyzną pionową przechodzącą 
przez zwód a powierzchnią ograniczającą strefę ochronną. 

Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed 
bezpośrednim uderzeniem piorunu. 

Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego 
przed skutkami rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym. 

Ograniczniki przepięć - urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej 
przepięć udarowych pochodzenia atmosferycznego lub łączeniowego. 

Obciążenie budynku (obciążenie instalacji elektrycznej w budynku) - stan pracy 
instalacji, w którym część lub wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych 
obwodach są włączone i pobierają energię. Rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub 
mocą. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 
połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Obwód instalacji 
elektrycznej składa się z przewodów mogących być pod napięciem, przewodów ochronnych                 
i związanych z nimi urządzeniami rozdzielczymi i sterowniczymi wraz z wyposażeniem 
dodatkowym. 

Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwód, do 
którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. 
Instalacja odbiorcza ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników 
elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych, w sposób dogodny i bezpieczny. 

Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową 
całość. Do odbiorów częściowych zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w 
dalszym etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również 
odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców i podwykonawcy). 

Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas 
którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, polanami normami 
oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Podczas odbioru końcowego dokonuje się 
sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod 
kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 

Odbiór między operacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między koje mymi 
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robót. 

Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli), 
lub przewodów szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon 
przewodów (kabli) albo przewodów szynowych. 

Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się                
w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie 
dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz 
umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne); oświetlenie 
awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezależne obwody 
oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego. 

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie przewodzących części dostępnych                
i przewodzących części obcych, wykonane w celu wyrównania potencjałów. 

Przyłącze - odcinek linii elektrycznej łączący zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem. 
Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący zwód        

z przewodem uziemiającym lub uziomem. 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

96 
 

Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą       
z uziomem. 

Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach 
funkcjonalnych, służący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz 
obwodów administracyjnych. 

Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona 
przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 

Tablica obwodowa - blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę 
(rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania 
obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe są przeważnie 
instalowane w pobliżu odbiorników przez nie zasilanych. 

Urządzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urządzenie stosowane do ochrony 
przestrzeni przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i wewnętrznego 
urządzenia piorunochronnego. 

Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych                
w gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego. 

Uziom fundamentowy - uziom w postaci taśmy lub pręta stalowego w otulinie 
betonowej (uziom fundamentowy sztuczny) lub uziom w postaci stalowego zbrojenia 
fundamentu z betonu zbrojonego (uziom fundamentowy naturalny). 

Uziom naturalny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów 
metalowych umieszczanych w gruncie lub w fundamencie, w innym celu niż uziemienie, 
wykorzystany do celów uziemienia. 

Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów 
metalowych umieszczanych w gruncie do celów uziemienia. 

Uziom pionowy - uziom zagłębiony prostopadle do powierzchni ziemi. 
Uziom poziomy - uziom w postaci taśmy lub drutu ułożony poziomo w ziemi. 
Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu. 
Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - obwód elektryczny zasilający tablice rozdzielcze, 

z których zasilane są obwody odbiorcze. 
Wewnętrzne urządzenie piorunochronne - zespół dodatkowych środków 

uzupełniających zewnętrzne urządzenie piorunochronne, pozwalających na zredukowanie 
elektromagnetycznych efektów prądu piorunowego wewnątrz chronionej przestrzeni. 

Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego            
z przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub 
sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne - urządzenie składające się z systemu 
zwodów, przewodów odprowadzających i uziomów. 

Złącze - element łączący instalację budynku z przyłączem. Zawiera główne 
zabezpieczenie instalacji budynku. Złącze to również punkt w instalacji budynku, z którego 
energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy głównej i dalej do instalacji wewnątrz 
budynku. 

Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego 
przyjmowania wyładowań atmosferycznych. 

Zwód naturalny - zwód utworzony przez górne elementy metalowe lub żelbetowe 
obiektu budowlanego zbudowane w innym celu niż przyjmowanie wyładowań 
atmosferycznych. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

 
2. MATERIAŁY I WYROBY DO STOSOWANIA 
 
2.1. Wymagania formalne 
1. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie.                   
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, wydano: 

-  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi, określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych  oraz  
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych, w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 
2.2. Wymagania techniczne 
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych należy stosować niżej 
wymienione urządzenia, aparaturę i materiały:  
1. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej w budynku i mieszkaniach: 

A. Przyłącza: 
- napowietrzne wykonane przewodem izolowanym samonośnym, 
- kablowe, wykonane kablem. 
B. Złącza: 
- kablowe napowietrzne w skrzynkach lub szafach wnękowych usytuowane na zewnątrz 

budynku, wolnostojące, przyścienne lub we wnęce. Drzwiczki szaf powinny być 
przystosowane do zamykania i plombowania, 

Podstawowe dane techniczne złączy: 
- napięcie znamionowe: 230/400 V, 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 63; 125; 200; 250; 400 A, 
- stopień ochrony obudowy: minimum IP43, 
- obudowa wykonana w I lub II klasie ochronności. 

C. Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej typu YAKY lub YKY na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o przekroju żył 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 
300 mm . 
D. Przewody elektryczne: 

- jedno i wielożyłowe, do układania na stałe o izolacji na napięcie: 300/300, 300/500, 
450/750 V. Przewody na napięcie 300 lub 500 V należy stosować w obwodach 
jednofazowych, natomiast przewody na napięcie 750 V w obwodach trójfazowych. 
Należy stosować przewody o przekroju z szeregu znormalizowanego: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 
10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150, 185; 240; 300 mm . Każdy rodzaj przewodów jest 
produkowany w określonym zakresie przekrojów. Do odpowiednich obwodów należy 
stosować przewody o barwie izolacji zgodnej z PN-90/E 05023, 

- przewody z żyłami miedzianymi, z izolacją polwinitową typu DY oraz LY, do 
wykonania instalacji w rurach, listwach i kanałach instalacyjnych, 
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- przewody kabelkowe typu YDY(YDYt; YDYp) oraz YLY do wykonania instalacji 
wtynkowych i natynkowych. 

E. Urządzenia zasilająco-rozdzielcze, uwzględniające wyposażenie techniczne budynku (z 
dźwigami lub bez), liczbę zasilanych wiz, ich prądy ciągłe oraz sposób zasilania budynku. Do 
tych urządzeń zalicza się: 

- rozdzielnice główne budynku, zestawy tablic głównych ZTG, 
- zestawy tablic piętrowych lub obwodowych, 
- prefabrykowane szyby instalacyjne typu ZELP lub inne prefabrykowane kanały 

instalacyjne do prowadzenia wiz w obrębie klatek schodowych budynku, 
- tablice administracyjne oświetleniowe, 
- tablice administracyjne obwodowe (zasilanie, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie 

maszynowni dźwigu, wentylacja pomieszczeń administracyjnych, zasilanie węzłów 
cieplnych, hydroforni itp.), 

- tablice piętrowe, 
- tablice mieszkaniowe, 
- tablice licznikowe, 
- tablice bezpiecznikowe, 
- tablice wyłącznikowe. 
Elementem konstrukcyjno-osłonowym omawianych urządzeń powinny być szafki 

metalowe lub z tworzywa sztucznego o różnych wielkościach modułowych. Drzwiczki szafek 
powinny być przystosowane do zamykania i plombowania. 

Każde z wymienionych urządzeń zasilająco-rozdzielczych powinno być wyposażone               
w znormalizowaną szynę typu TH-35 do mocowania aparatów elektrycznych, wykonanych                
w I lub II klasie ochronności, o stopniu ochrony obudowy minimum IP2X. Urządzenia 
zasilająco-rozdzielcze należy dobierać zgodnie z projektem z katalogów producentów. 
2. Układanie przewodów i rozprowadzenie instalacji w budynku: 

A.  Rury instalacyjne cienkościenne (RB), gładkie sztywne (RL) i karbowane »RKLG) 
wraz z osprzętem (łączniki, złączki, uchwyty) do układania przewodów. Rury powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, odpornych na 
temperaturę otoczenia -5 ÷ +60°C, o wytrzymałości elektrycznej izolacji 2 kV. Rury powinny 
posiadać średnice zgodne z szeregiem znormalizowanym: 

- RB: 16; 18; 20; 22; 25; 28; 37; 47,  
- RL: 18; 21; 22; 28; 37; 47,  
- RKLG: 15; 18; 21; 28. 
B.  Kanały i listwy instalacyjne (wraz z osprzętem: łącznikami, narożnikami, 

końcówkami, osłonami) do układania przewodów instalacji zasilających i odbiorczych. 
Podstawowe dane techniczne: 

- stopień ochrony: min. IP2X, 
- temperatura otoczenia: -5 ÷60 °C, 
- wykonanie z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. 
C.  Konstrukcje do układania przewodów i kabli (korytka kablowe, drabinki kablowe, 

wsporniki, wieszaki prętowe) - głównie do układania instalacji w pomieszczeniach 
technicznych: 

- korytka kablowe wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej perforowanej, 
zabezpieczone przed korozją, 

- drabinki wykonane z perforowanej taśmy stalowej lub aluminiowej, zabezpieczone 
przed korozją. 
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Korytka lub drabinki powinny umożliwiać mocowanie do nich kabli, elementów 
instalacji takich jak oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy konstrukcyjne.                   
W związku z tym elementy konstrukcyjne powinny być perforowane i tworzyć system 
konstrukcyjny.  
3. Osprzęt instalacyjny: 

A. Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników, puszki sufitowe, 
puszki przelotowe i łączące. Należy stosować puszki odpowiednie dla danego systemu 
instalacji w budynku: natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe. Puszki sprzętowe 
powinny być przystosowane do mocowania w nich gniazd, łączników za pomocą wkrętów lub 
„pazurków". Wymagane podstawowe parametry puszek: 

- puszka sprzętowa: Φ 60 mm, 
- puszka sufitowa i końcowa: Φ 60 mm, 60 x 60 mm, 
- puszka rozgałęźna: Φ 70 mm, przyłączalność przewodów o przekroju 1 ÷ 6 mm2, 
- stopień ochrony: min. IP2X, 
- wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 
- wykonanie z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. B. Złączki                

i zaciski do połączeń przewodów. 
4. Sprzęt instalacyjny: 

A.  Łączniki ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych                
i natynkowo-wtynkowych - połączniki jednobiegunowe, przełączniki świecznikowe                
z sygnalizacją świetlną lub bez, przełączniki schodowe, przełączniki krzyżowe, przyciski 
„światło", „dzwonek". Powinny być przystosowane do instalowania w puszkach <|> 60 za 
pomocą wkrętów lub „pazurków". Zaciski powinny być przystosowane do łączenia 
przewodów o przekroju 1 ÷ 2,5 mm2. Obudowy łączników powinny być wykonane                       
z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250 V, 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 6A, 10A, 
- stopień ochrony: min. IP2X. 
B.  Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, 

natynkowych, natynkowo-wtynkowych, a także przylistwowe do mocowania nad listwą 
instalacyjną. Gniazda powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach Φ60 za pomocą wkrętów lub „pazurków". Obudowy gniazd należy 
wykonać z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. Podstawowe dane 
techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250 V, 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10A, 16 A, 
- stopień ochrony: min. IP2X. 
C.  Łączniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym do instalowania                              

w pomieszczeniach o warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 
Dla tego sprzętu wymagany jest stopień ochrony min. IP24. 

D.  Odgałęźniki instalacyjne, przystosowane do mocowania do podłoża za pomocą 
wkrętów lub gipsowania (cementowania). Obudowy odgałęźników powinny być wykonane                   
z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 400V, 
- przyłączalność przewodów: 1÷16 mm2, 
- stopień ochrony: min. IP2X. 

5.  Sprzęt oświetleniowy: 
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A.  Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych. 

B.  Oprawy oświetleniowe sufitowe, ścienne, zwieszakowe. Oprawy mogą być 
wykonane z porcelany lub innego materiału o podobnych właściwościach 
wytrzymałościowych i świetlnych. Należy stosować oprawy do instalowania w nich źródeł 
światła o mocy 60÷150 W. Oprawy powinny być wykonane w I lub II klasie ochronności,            
z tym że oprawy w I klasie muszą posiadać zacisk ochronny. Nie zaleca się stosować opraw 
klasy 0. Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250 V, 
- moc znamionowa 60 4-150 W, 
- gwint oporowy: E27, 
- stopień ochrony: min. P2X, 
- klasa oświetlenia: II, 
- przyłączalność przewodów: 11,5 mm2Cu, 
- max. temperatura nagrzania oprawy: 180 °C. 

6.  Sprzęt do innych instalacji: 
A.  Sprzęt do instalacji przyzywowej (dzwonki, gongi). 
B. Sprzęt do instalacji telefonicznej (rozety telefoniczne, gniazda i wtyczki tele-

foniczne). 
C. Sprzęt do instalacji domofonowej (bramofony, unifony, aparaty domofonowe). 
D.  Sprzęt do antenowej instalacji zbiorczej i instalacji telewizji kablowej. 

7. Aparatura zabezpieczeniowa i pomiarowo-kontrolna: 
A. Podstawy i gniazda bezpiecznikowe. Bezpieczniki należy dobierać zgodnie                           
z projektem, według katalogów producentów. Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe podstawy: 660 V, 
- prądy znamionowe: 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A, 
- wykonanie: ścienne, zamknięte, otwarte, tablicowe, szynowe, 
- stopień ochrony podstawy: min. IP2X. 
B.  Wyłączniki instalacyjne nadprądowe o charakterystyce czasowo-prądowej B, C lub 
D, przystosowane do montażu na szynie TH 35. Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 400 V, 50 Hz, 
- prąd znamionowy: wkrętkowe: 6; 10; 16; 20; 25 A (gwint E27): płaskie: 6; 8; 10; 

13;16; 32; 40; 50; 63 A, 
- temperatura otoczenia: -25 ÷ +50°C. 
C. Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, przystosowane do montażu na szynie TH 
35. Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 230 V lub 400 V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A, 
- znamionowy prąd różnicowy: 10; 30; 100; 300; 500 mA 
- czas zadziałania: poniżej 0,05 s. 
D. Liczniki do pomiaru energii elektrycznej (odpowiedniej taryfy) prądu jednofazowego. 
Wymagane dane podstawowe: 
- napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10 A, 
- przeciążalność prądowa: 300% lub 400% prądu znamionowego. 
 

E. Liczniki do pomiaru energii elektrycznej (odpowiedniej taryfy) prądu trójfazowego. 
Wymagane dane podstawowe: 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

101 
 

- napięcie znamionowe: 3 x 230/400 V, 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 5, 10 A, 
- przeciążalność prądowa: do 400% prądu znamionowego. 8. Instalacja piorunochronna: 
A. Urządzenia piorunochronne zewnętrzne, zwody i przewody odprowadzające. 
Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnętrznej należy stosować materiały takie jak: 
stal bez pokrycia, stal nierdzewna, stal ocynkowana, cynk, aluminium, miedź w postaci blach, 
drutów, linek, taśm, rur, kształtowników. Wymagane parametry części urządzeń 
piorunochronnych, podane są w tablicy 2 a. Urządzenia piorunochronne należy wykonywać               
z jednego rodzaju materiału (metal). W przypadku zastosowania dwóch rodzajów metalu 
należy w miejscach łączenia zainstalować złączkę dwumetalową, zabezpieczoną przed 
korozją. 
Tablica 2a. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej według 
PN-86/E-05003/01 

Przeznaczenie Rodzaj wyrobu Materiały 
 
 

 
 

stal bez 
pokrycia 

stal 
ocyn-
kowana 

cynk alumi-
nium 

miedź 

 
 

 
 

wymiary znamionowe, mm 

Zwody i przewody 
odprowadzające 

Konstrukcje metalowe 
wykorzystywane jako części 
urządzenia piorunochronnego, 
jak: zbrojenie, rury stalowe, 
drabiny, balustrady, maszty 
flagowe itp. 

bez ograniczenia 

 
 

Drut - 6 - 10 6 

 
 

Taśma - 20-3 - 20-4 20-3 

 
 

Linka - 7-2,5 - - 7-3 

 
 

Blacha - 0,5 0,5 1 0,5 

Przewody 
uziemiające 

Drut - 6 - - 6 

 
 

Taśma -. 20-3 - - 20-3 

Uziomy Drut 8 6 - - 6 
 
 

Taśma 20-4 20-3 - - 20-3 

 
 

Rury 20/2,9 15/2,75 - - - 

 
 

Kształtowniki o grubości 
ścianki 

5 4 - - - 

Połączenia ochrony 
wewnętrznej 

Drut Taśma - 3 
25 • 1,0  
16 • 1,5 

- 5 4 
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Tablica 2b. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej według 
PN-IEC 61024-1 
 
Poziom 
ochrony 

Przeznaczenie Materiały 

 
 

 
 

miedź aluminium stal 

  
 

wymiary znamionowe w mm2 

. J: IV Zwód 35 70 50 
 
 

Przewód odprowadzający 16 25 50 

 
 

Uziom 50 - 80 

 
 

Przewód wyrównawczy 
przenoszący zasadniczą część 
prądu piorunu 

16 25 50 

 
 

Przewód wyrównawczy 
przenoszący nieznaczną 
część prądu piorunu 

6 10 16 

 
Oprócz wyrobów przedstawionych w tablicy 2 można stosować stalowe, pomiedziowane 
pręty Φ14,3 mm o długości 1,2 ÷3 m. 
 
3.     Sprzęt. 
    Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4.     Transport. 
Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   ST0-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 
5. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 
 
5.1. Wymagania ogólne 

• Instalacje elektryczne w budynkach powinny być wykonane tak, aby zapewniały ciągłą 
dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do 
potrzeb użytkowników. 

• Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne 
powinny być zainstalowane tak, aby zapewniona była niezawodność ich działania, 
możliwość przeglądów i konserwacji oraz łatwy dostęp do połączeń. 

• Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, by nie istniało 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym użytkowników. 

• Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były one 
źródłem pożarów w budynku ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
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• Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego. 

• Instalacja w budynkach powinna być wykonana tak, aby zapewnione były: 
- ochrona przeciwporażeniowa, 
- ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 
- ochrona przeciwpożarowa, 
- ochrona przed prądem przetężeniowym, 
- ochrona przed obniżeniem napięcia, 
- ochrona odgromowa, 
- ochrona przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. Należy zapewnić: 
- selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń, 
- równomierne obciążenie przewodów fazowych linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorników, 
-  możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku, 
- bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

• Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi 
ścian i stropów. 

• Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku 
poza obrębem mieszkania, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. 

•  Obwody elektryczne mieszkaniowe należy prowadzić w obrębie danego mieszkania. 
•  W mieszkaniu należy wyodrębnić następujące obwody elektryczne: 

- oświetlenia, 
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
- gniazd wtyczkowych w łazience, 
- gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni, 
- do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. 

• Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić 
łatwą obsługę oraz ochronę przed dostępem niepowołanych osób. 

• Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie 
puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 

•  W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wty-
czkowych w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, aby nie było potrzebne 
stosowanie przedłużaczy, itp. 

• Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób niekolidujący       
z wyposażeniem pomieszczenia. 

• W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu                
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych (punkt 4.3.2). 

• Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy ustalać tak, aby w całym 
budynku było ono jednakowe. 

• Należy instalować gniazda wtyczkowe tylko ze stykiem ochronnym. 
• Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry. 
• Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączać tak, aby 

przewód fazowy był dołączony do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. 
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Rys. 1. Schemat podłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego 

 
• Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, 

potrójnych), w których nie może występować jednakowy układ biegunów względem 
styku ochronnego PE, taki jak podano powyżej. 

• Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe – sufitowe lub 
ścienne, w zależności od potrzeby, charakteru i wielkości pomieszczenia. Liczba 
wypustów i ich rozmieszczenie powinno zapewniać prawidłowe oświetlenie 
pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieć doprowadzony przewód ochronny 
PE. 

• Instalacje elektryczne należy wykonywać z przewodów o żyłach miedzianych. 
• Oprzewodowanie powinno spełniać podstawowe warunki podane w normie PN-IEC 

60364-5-52. 
5.2 Instalacje zasilające 
 
5.2.1. Przyłączenie instalacji do sieci 
Wykonawca przyłączenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej powinien 
sprawdzić, czy w dokumentacji znajdują się odpowiednie uzgodnienia  przedsiębiorstwem 
energetycznym oraz czy zaprojektowane zasilanie jest zgodne warunkami technicznymi 
wymaganymi przez dostawcę energii. Następnie wykonawca powinien wykonać przyłączenie 
zgodnie z projektem. 
 
5.2.2. Przyłącze 

• Przyłącze należy wykonać zgodnie z projektem jako kablowe lub napowietrzne.   
• Przyłącze powinno być wykonane w zasadzie w taki sam sposób jak sieć 

przedsiębiorstwa energetycznego. 
 
5.2.3. Złącze 

• Złącze powinno być usytuowane w miejscu ogólnie dostępnym, przystosowanym do 
rodzaju przyłącza (napowietrznego lub kablowego) oraz do rozwiązania 
konstrukcyjnego i elewacji budynku. 

• Złącze na zewnątrz budynku lokalizuje się na zewnętrznej ścianie budynku we wnęce 
lub skrzynce wolnostojącej, dostawionej do elewacji budynku na wysokości 30 cm od 
podłoża lub w linii ogrodzenia zewnętrznego posesji. 

• Złącze wewnątrz budynku należy lokalizować we wnęce w obrębie klatki schodowej 
lub w zestawie z rozdzielnicą główną. 

• Złącze umieszczone w skrzynkach lub szafach wnękowych powinno być zamykane 
(na zamek) i przystosowane do plombowania.  

 
5.2.4. Rozdzielnice główne budynku 

• Rozdzielnicę główną należy instalować jak najbliżej złącza, w miejscu łatwo 
dostępnym dla obsługi. 

• Zaleca się lokalizowanie rozdzielnicy głównej w piwnicy, w pobliżu klatki schodowej 
lub na parterze przy wejściu do budynku. 
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• Wymaga się, aby w rozdzielnicy były drzwiczki przystosowane do zamykania na 
kłódkę lub klucz. 

• Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy wykonać niezbędne przepusty do 
wprowadzenia kabli i przewodów zasilających, a także zamocować kotwy i śruby                  
w podłożu do ustawienia urządzenia. 

• Urządzenia należy mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji do-
starczonej przez producenta. 

• Po ustawieniu urządzenia należy: 
- połączyć szyny zbiorcze za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania, 
- zainstalować aparaty i przyrządy zgodnie z projektem, 
-  dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych             
i mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu lub transportu, 
-  wykonać wewnętrzne połączenia ochronne (jeżeli nie występują) oraz połączenia 
ochronne konstrukcji pomiędzy poszczególnymi zestawami, 
- wykonać połączenie ochronne (PE) konstrukcji (zestawów) rozdzielnicy z główną 
szyną uziemiającą budynku. 

 
5.2.5. Wewnętrzne linie zasilające 

• Przewody wiz należy układać w kanałach instalacyjnych, rurach, listwach z twardego 
PVC, w specjalnych szybach instalacyjnych lub w rurach pod tynkiem. 

• Zaleca się wykonywanie (dla obwodów pionowych) wewnętrznych linii zasilających       
w specjalnie do tego celu wykonywanych kanałach, tzw. ZELP-ach lub innych tego 
typu rozwiązaniach. 

• Do prowadzenia wiz należy wykonywać w ścianach i stropach odpowiednie przepusty 
rurowe lub kanałowe. 

• Kanały do prowadzenia wiz (ZELP-y) należy także wykorzystywać do prowadzenia 
innych instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych. 

• Odległość między kablami (przewodami) wiz i innymi instalacjami nie powinna być 
mniejsza niż 10 cm w świetle. 

• W celu wykonania odpowiednich przepustów dla wiz w budynkach wznoszonych 
technologią wielkopłytową lub wielkoblokową należy w stropach pozostawić otwarte 
przestrzenie o wymiarach: szerokość 40 cm i głębokość 20 cm. 

•  Przy montażu należy oddzielić od siebie przegrodą izolacyjną instalacje wiz od 
innych instalacji telekomunikacyjnych, jeżeli przewody są prowadzone we wspólnych 
ciągach (kanałach prefabrykowanych lub wnękach, specjalnie wykonanych do tego 
celu w budynku). 

• Wewnętrzne linie zasilające powinny być wykonane z przewodów z żyłami 
miedzianymi. 

•  Przekrój przewodu wiz powinien być jednakowy oraz nieprzecinany na całej długości 
obwodu. 

• Zmiana przekroju wiz jest dopuszczalna przy odgałęzieniach do zasilania 
dodatkowych tablic (np. kilku mieszkań w budynku galeriowym). Odgałęzienie                 
o mniejszym przekroju przewodów powinno być prawidłowo zabezpieczone.  

• Odgałęzienia od wewnętrznej linii zasilającej do poszczególnych mieszkań wraz                  
z zabezpieczeniami tych obwodów powinny znajdować się w tablicy piętrowej. 

• W obrębie tablicy piętrowej powinny być instalowane liczniki energii elektrycznej do 
pomiaru energii w każdym mieszkaniu. 
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5.2.6. Instalacje zasilające pomieszczenia administracyjne 
• Zasilanie i zabezpieczenie odbiorów administracyjnych powinno odbywać się                      

z głównej rozdzielnicy administracyjnej, zlokalizowanej w obrębie rozdzielnicy 
głównej budynku. Obie rozdzielnice mogą być wykonane jako jeden zestaw. 

• Z głównej rozdzielnicy administracyjnej bezpośrednio zasila się i zabezpiecza: 
- obwody oświetleniowe pomieszczeń ogólnie dostępnych, klatek schodowych, 
korytarzy, poddaszy, 
- obwody oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do budynków (w tym oświetlenie 
numeru administracyjnego), 
- obwody gniazd wtyczkowych do potrzeb administracyjnych. 

• Niektóre odbiory administracyjne mogą być zasilane z rozdzielnic miejscowych, 
instalowanych na klatce schodowej i w pomieszczeniach gospodarczych.                            
W rozdzielnicy głównej znajdują się tylko zabezpieczenia linii zasilającej od-
powiednie rozdzielnice miejscowe. 

• Z rozdzielnic miejscowych mogą być zasilane: 
- dźwigi osobowe, 
- węzły cieplne, 
- hydrofory, 
- miejscowe kotłownie, 
- wentylatornie, 
- pralnie. 

• Sposób prowadzenia instalacji elektrycznych (ciągów pionowych i poziomych 
wewnętrznych linii zasilających, obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych do 
celów administracyjnych) w piwnicach, klatkach schodowych i korytarzach należy 
dostosować do systemu konstrukcyjno-technologicznego budynku. 

• Oświetlenia wejść do klatek schodowych oraz oświetlenie numeru administracyjnego 
należy zasilać z obwodu oświetlenia klatek schodowych. 

• Gniazda wtyczkowe należy zasilać niezależnymi obwodami, wyprowadzonymi                   
z głównej rozdzielnicy lub z tablic piętrowych (obwodowych). 

• Gniazda wtyczkowe do celów remontowych należy instalować: 
- dla budynków klatkowych na co trzeciej kondygnacji, 
- dla budynków korytarzowych na każdej kondygnacji (nie rzadziej niż co 25÷30 m), 

• Gniazda takie należy umieszczać w zestawach dwóch gniazd obok siebie                      
w zamykanych wnękach lub zestawach tablicowych. 

• W pomieszczeniach takich jak piwnice, pralnie, suszarnie, maszynownie, hydrofornie     
i inne pomieszczenia techniczne, instalacje należy wykonać jako podtynkowe lub 
natynkowe z zastosowanym sprzętem szczelnym o stopniu ochrony IP44. 

• W pomieszczeniach administracyjnych takich jak kotłownie, wymiennikownie,                  
w których mogą powstać uszkodzenia mechaniczne przewodów, instalację należy 
wykonać w rurach osłonowych (metalowych lub z tworzywa sztucznego) oraz 
stosować sprzęt w wykonaniu szczelnym (IP44).  

• Obwody oświetleniowe i obwody gniazd wtyczkowych należy wykonywać 
przewodami z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm2.  

• W korytarzach, piwnicach i innych pomieszczeniach administracyjnych sprzęt należy 
instalować na wysokości: 
- łączniki: 1,4 m nad podłogą, 
- gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach technicznych: l-fl,2m nad podłogą, 
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- gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach pozostałych: 0,2 -=- 0,85 m (w przypadku 
instalacji listwowej bezpośrednio nad listwą). 

• W pomieszczeniach przyłącza gazu należy stosować instalację w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. 

• Miejsca lub pomieszczenia przeznaczone na urządzenia techniczne, związane                       
z instalacjami takimi jak instalacje teletechniczne i radiowo-telewizyjne powinny być 
łatwo dostępne dla obsługi technicznej i zabezpieczone przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. 

• Główne ciągi instalacji teletechnicznych i radiowo-telewizyjnych powinny być 
prowadzone poza lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami użytkowymi, których 
sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego 
sygnału. 

 
5.3. WYKONANIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU 
5.3.1. Instalacja piorunochronna zewnętrzna 
5.3.1.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania ochrony zewnętrznej budynków 
1. Urządzenia piorunochronne należy wykonywać z jednego rodzaju materiału (metalu).                
W przypadku zastosowania dwóch rodzajów metalu należy w miejscach łączenia zainstalować 
złączkę dwumetalową, zabezpieczoną przed korozją. 
2. Część nadziemną urządzenia piorunochronnego należy dostosować do konstrukcji budynku 
i zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych i przed korozją. 
3. Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących 
elementów obiektu lub sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie w ce--ach ochrony 
odgromowej. 
4. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, wystające ponad powierzchnię iachu (np.: 
kominy, ściany przeciwpożarowe, maszynownie dźwigowe itp.) najeży wyposażyć w zwody                 
i połączyć z siatką zwodów na powierzchni dachu. 
5.  Wszystkie metalowe części znajdujące się na dachu budynku (np.: kominy, wywietrzniki, 
bariery, wsporniki, maszty antenowe itp.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub 
przewodem odprowadzającym. 
5.3.1.2. Montaż urządzeń piorunochronnych 
5.3.1.2.l. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części urządzenia 
piorunochronnego z innymi metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi 
1. Naturalne przewody odprowadzające powinny być połączone najkrótszą drogą 2 zwodami 
(naturalnymi lub sztucznymi) oraz z uziomami w ziemi bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przewodzących elementów w konstrukcji. 
2. Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako: 

- spawane lub zgrzewane, 
- śrubowe, 
- zaciskowe, 
-  stykowe, przy użyciu nakładek przyspawanych do zbrojenia elementów 

prefabrykowanych, usytuowanych nad sobą, 
- powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów 

żelbetowych, 
-  nitowane, klejone i zaprasowywane, jeżeli elementy mają cienkie izolacyjne powłoki 

antykorozyjne. 
3.  Połączenia te znajdują, zastosowanie w ochronie podstawowej bez ograniczeń oraz                 
w ochronie obostrzonej z określonymi ograniczeniami i specjalnymi zaleceniami. 
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4.  Połączenia przewodów odprowadzających (naturalnych i sztucznych) z uziomami 
sztucznymi należy wykonywać w sposób rozłączny, za pomocą zacisków probierczych (zaleca 
się, aby zaciski usytuowane były na wysokości 0,3 -r 1,8 m nad ziemią). 
5.3.1.2.2. Montaż zwodów poziomych niskich i podwyższonych nieizolowanych 
Montaż tych zwodów powinien być wykonywany z zachowaniem poniższych zasad: 
1.  Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane 
za pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego. 
2.  Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Wymiary poprzeczne 
materiałów użytych na zwody powinny być nie mniejsze od przedstawionych w tabl. 2a-b. 
3.  Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących 
odstępów od powierzchni dachu: 
- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych, 
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających wymagań 
przedstawionych w tablicy   2 a-b oraz na dachach o pokryciach z materiałów łatwo 
zapalnych. 
4. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać 
wzdłuż krawędzi dachu, 

- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy 
prowadzić wzdłuż kalenicy dachu. 

5.  Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, 
należy wyposażać w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na 
powierzchni dachu. 
6.  Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi trzeba stosować kompensację, zgodnie       
z zasadą przedstawioną na rysunku 12. 
7. Do mocowania zwodów stosuje się wsporniki, uchwyty i złączki. 
8.  Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem - w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciach blachą przez oblutowanie. 
9.  Łączenie zwodów powinno być wykonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi                  
w punkcie 5.3.1.2.1. 
                                                  
                                                    
 
  Kompensacja   Zwód 

 
 
        Szczelina dylatacyjna / 
Rys. 12 Wykonanie kompensacji zwodu 

 
5.3.1.2.3. Montaż zwodów pionowych nieizolowanych 
Montaż tych zwodów powinien być wykonywany z zachowaniem poniższych 
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1. Zwody pionowe należy tak lokalizować, aby spełniały one założenia projektowe odnośnie 
do stref ochronnych. 
2. Zwody mogą stanowić konstrukcje samonośne lub mogą być instalowane na konstrukcjach 
z materiałów nieprzewodzących (np. drewno, beton).   
3. Zwody lub ich wsporniki powinny być mocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej 
dachu lub do elementów wystających ponad dach.   
4. W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji należy zastosować wsporniki 
odstępowe w odległościach nie większych niż 1,5 m.   
5. W razie stosowania zwodów pionowych naprężanych, dla zwodów o długości ponad 15 m 
należy stosować dodatkowe wsporniki w połowie ich długości, aby zapobiec występowaniu 
drgań pod wpływem wiatru. 
6.  Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystające ponad dach metalowe elementy (balustrady, 
maszty antenowe i flagowe, kominy itp.), należy połączyć z siecią zwodów poziomych niskich 
lub najkrótszą drogą z przewodami odprowadzającymi. Połączenia powinny być wykonywane 
zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5.3.1.2.1.   
7. Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane: 

- na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metodą 
bezuchwytową jako instalacje naprężane (przewody sztuczne zewnętrzne), 

- wewnątrz obiektu. 
8. Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu 
znormalizowanych wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych. 
Wymiary porzeczne materiałów użytych do wykonywania przewodów odprowadzających nie 
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 2 a-b.   
9. Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody 
odprowadzające w odległości nie mniejszej niż: 
- 2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego, 
- 40 cm od podłoża z materiałów łatwo zapalnych. 
10.  Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach 
odstępowych, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
11.  Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, beton, drewno, konstrukcja stalowa 
itp.). 
12.  W przypadku gdy konstrukcja chronionego obiektu zmusza do prowadzenia przewodu 
odprowadzającego po trasie o zmieniającym się kierunku, długość pętli cofniętej powinna 
spełniać wymagania I < 10 * x przedstawione na rysunku 13. 
a) 

 
Rys. 13 Zasady pętli cofniętej (I< 10 * x) 
 
13. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze 
pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie nie mniejszej niż 
2 m odległości przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych                    
i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych. Sporadycznie dopuszcza się 
odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść rzadko używanych. 
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14. W przypadku gdy nie można zapewnić wymaganej odległości, należy umieszczać przewód 
w rurze lub w rurach osłonowych z PVC o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. 
Rury osłonowe powinny sięgać na wysokość 2,5 m nad powierzchnię ziemi i na głębokość      
0,5 m pod powierzchnię ziemi. 
15. W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy montować przewody 
odprowadzające według wskazań dokumentacji projektowo-technicznej. 
16. Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwiać ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę, 
wymuszone parciem wiatru. 
17. Przewody odprowadzające można instalować wewnątrz obiektu budowlanego, jeżeli 
wymagają tego względy bezpieczeństwa (budynki z okapami lub nawisami) albo względy 
estetyczne. Przewody odprowadzające wewnętrzne powinny być ułożone w rurze z PVC lub 
w bruździe zakrytej materiałem nieprzewodzącym i niepalnym (np. tynkiem). Rury powinny 
być zatopione w betonie lub układane pod tynkiem. W rurze lub bruździe z przewodem 
odprowadzającym nie należy umieszczać innych instalacji. 
18. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonywać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane, zachowując wymagania przedstawione w punkcie 5.3.1.2.1. 
19. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać za 
pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym                   
a uziemiającym, przestrzegając wymagań przedstawionych w punkcie 5.3.1.2.1. 
20.  Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 
lub jedną śrubę M10. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne 
w celu okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 
21.  Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub 
za pomocą połączeń śrubowych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5.3.1.2.1. 
 
5.3.1.2.4. Montaż uziomów 
1  Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy stosować uziomy sztuczne 
oraz wykorzystywać uziomy naturalne. 
2. Wymagania dotyczące wykonania i montażu uziomów podano ww rozdziałach  
 
5.3.2. Instalacja piorunochronna wewnętrzna 
 
5.3.2.1.  Wymagania ogólne 
 
1. Ochronę wewnętrzną można zrealizować, stosując: 
a) dodatkowe zabezpieczenia urządzeń, 
b) ekwipotencjalizację, 
c) odstępy izolacyjne. 
 
2.  Urządzenia piorunochronne i inne metalowe instalacje łączone z urządzeniami 
elektrycznymi, na których w stanie awaryjnym może wystąpić napięcie (np.: stojaki dachowe, 
trzony izolatorów, obudowy metalowe, powłoki metalowe), należy objąć połączeniami 
wyrównawczymi. 
 
3.  W instalacjach wykonywanych kablami o powłokach metalowych lub prowadzonych              
w osłonach metalowych, należy łączyć bezpośrednio z główną szyną uziemiającą budynku 
metalowe powłoki kabli i ich osłony. 
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4. Jeżeli zachowanie minimalnego odstępu izolacyjnego nie jest możliwe, należy zastosować 
w miejscu zbliżenia bezpośrednie połączenie wyrównawcze lub ograniczniki przepięć. 
 
5.  Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki cyfrowej), których działanie 
może być w sposób niedopuszczalny zakłócane napięciami wywołanymi przepływem prądu 
piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu, należy chronić za pomocą 
ograniczników przepięć. 
 
5.3.2.2. Dodatkowe zabezpieczenie urządzeń 
 
1.  Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w instalacjach 
elektrycznych należy zapewnić poprzez zastosowanie ograniczników przepięć oraz poprawnie 
wykonanych połączeń wyrównawczych. 
 
2.  W systemie ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie ważny jest podstawowy układ 
ochrony zastosowany na początku instalacji. 
3.  Tworzące ten układ ograniczniki przepięć powinny zapewnić podstawową ochronę przed 
wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz 
przepięciami atmosferycznymi, nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia piorunu               
w budynek. 
 
4.  Ograniczniki te należy instalować bezpośrednio w złączu lub w rozdzielnicy głównej. 
Ograniczniki powinny być włączone między każdy przewód fazowy i uziom oraz między 
przewód neutralny N i uziom, jeżeli przewód N nie jest na początku instalacji uziemiony. 
 
5. Dla większości urządzeń elektrycznych ograniczenie się tylko do ograniczników 
tworzących podstawowy układ ochrony jest niewystarczające. Należy zastosować w dalszych 
częściach instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć tworzące dalsze stopnie ochrony 
odpowiednio do przyjętej kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć). 
 
6. Ograniczniki należy instalować w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych, a w przypadku 
urządzeń specjalnie chronionych w gniazdach wtyczkowych, puszkach instalacyjnych lub 
bezpośrednio w chronionym urządzeniu. Powinny być one włączone między każdy przewód 
czynny (LI, L2, L3, N) i szynę uziemiającą lub przewód ochronny. 
 
7. Przy stosowaniu ochrony przeciwprzepięciowej wielostopniowej, dla zapewnienia 
koordynacji działania poszczególnych aparatów, odległości pomiędzy ogranicznikami 
przepięć z iskiernikami (odgromniki) a ogranicznikami warystorowymi (ochronniki) powinny 
wynosić od kilku do kilkunastu metrów. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie podają 
producenci ograniczników przepięć. W innym przypadku konieczne jest zastosowanie 
pomiędzy nimi dodatkowego aparatu w postaci tak zwanej „indukcyjności sprzęgającej". 
 
5.3.2.4. Odstępy izolacyjne 
 
1. Ostępy izolacyjne należy zachowywać wyłącznie w budynkach nie mających konstrukcji 
stalowej lub żelbetowej, w miejscach zbliżeń, przedstawionych na rysunku 16, gdzie na 
drodze iskry może pojawić się człowiek lub znajdują się materiały łatwo zapalne. 
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Rys. 16. Przykład zbliżeń a) i b) przekrój poziomy fragmentu obiektu; c) przekrój pionowy 
fragmentu obiektu; 
Po - przewód odprowadzający; Inst. - instalacje metalowe; 
ad. a) w miejscu zbliżenia x może pojawić się człowiek - odstęp izolacyjny jest wymagany, 
ad. b) i c) w miejscu zbliżenia x nie może pojawić się człowiek i nie znajdują się materiały 
łatwo zapalne - odstęp izolacyjny nie jest wymagany. 
 
5.3.3. Wymagania dla uziomów 
 
5.3.1 W instalacjach i urządzeniach elektrycznych należy wykorzystywać w najszerszym 
zakresie przede wszystkim uziomy naturalne. 
uziomy naturalne należy stosować: 
-  metalowe konstrukcje budynków oraz zbrojenia fundamentów jak przedsta w i ono na 
rysunku 10. W przypadku wykorzystania zbrojenia fundamentu ja no naturalnego uziomu, 
przewody uziemiające należy przyłączać co najmnie do dwóch wzdłużnych prętów zbrojenia. 
Połączenia te powinny być spawane 
-  metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych pod warunkien uzyskania zgody 
jednostek eksploatujących te kable. 
-  metalowe przewody sieci wodociągowej, pod warunkiem uzyskania zgodności jednostek 
eksploatujących te sieci. 
W przypadku braku lub niemożności wykorzystania uziomów naturalnych, konieczne jest 
wykonanie uziomów sztucznych. Uziomy sztuczne należy wykonywać ze stali ocynkowanej 
lub pomiedziowanej, a także z miedzi, w formie taśm rur. kształtowników, płyt i prętów 
ułożonych w ziemi lub w fundamencie. Elementy metalowe umieszczone w fundamencie 
stanowią sztuczny uziom fundamentowy. 
Trwałość uziomów, zarówno naturalnych jak i sztucznych, należy zapewnić poprzez: 
-  odpowiednio trwałe połączenia, np. poprzez spawanie, połączenia śrubowe zaciskanie lub 
nitowanie, 
- ochronę antykorozyjną połączeń. 
 
6.     Kontrola jakości. 
  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
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7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest mb i szt.  
 
8. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
8.1. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 
8.1.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji  

elektrycznej w budynku 
1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 
powinien zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić 
odpowiednie jego przygotowanie. 
2.  Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje 
się przed przystąpieniem do robót elektrycznych. 
3.  Odbioru robót dokonuje wykonawca robót elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy). 
4.  Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania. 
5.  Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji 
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji 
powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 
6. Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 
7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan 
instalacji i urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne 
oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 
8.1.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
8.1.2.1. Odbiory dodatkowe - między operacyjne i częściowe 
 8.1.2.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez 
niego pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać 
również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne 
osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
2. Przy odbiorze międzyoperacyjnym robót należy sprawdzić ich zgodność z projektem 
technicznym i ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). 
 Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i zgodność 
wykonania z warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robót. 
3. Z każdego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany 
przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 
zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru 
międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy (robót). 
8.1.2.1.2. Odbiór częściowy 
1.  Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 
etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 
robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór 
częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót 
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
obmiaru. 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

114 
 

3.  Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora 
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym 
termin odbioru. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy 
(robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również 
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy (robót)). Z odbioru robót 
ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika 
budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
4. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor 
może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie              
z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku 
bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez 
inwestora. 
5.  Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez 
inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, 
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) 
i ewentualnie inne powołane osoby. 
6. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być 
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót)                   
z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 
7. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole 
zamawiający (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór 
pousterkowy), sporządzając oddzielny protokół z równoczesnym wpisem w dzienniku 
budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
8.1.2.1.3. Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania 
instalacji do odbioru 
Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
1.  Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót 
ulegających w dalszym etapie zakryciu. 
2.  Zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi 
urządzeń przed zgłoszeniem budynku do odbioru. 
3.  Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, 
uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy. 
4.  Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. 
Zgłoszenie to powinno być dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
5. Uczestniczenia w czynnościach odbioru. 
6.  Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych                
z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
7. Usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek.  
8.1.2.2. Odbiór końcowy 
8.1.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1.  Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). 
Może on powołać w tym celu komisję odbiorczą, złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli 
użytkownika oraz kompetentnych organów. 
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2.  Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być 
połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3.  Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli 
takie były przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch 
taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki 
wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca 
robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny 
wykonywanych robót, będących przedmiotem odbioru (zgodnie z rozdziałem 2.2). 
5.  Do odbioru niezbędne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Instalację 
elektryczną oraz niezbędną dokumentację do odbiorów przygotowuje kierownik (główny 
wykonawca) robót elektrycznych. 
6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
-  sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami 
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
-  sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 
sprawdzeń odbiorczych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 
sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób                 
i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 
7. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 
biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione                
w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 
i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego 
upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz 
z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy 
(robót). 
  
8.1.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) 
wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora. 
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- oględziny instalacji, 
-  sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym, 
- badania i próby montażowe, 
- próby rozruchowe, 
- sporządzenie protokołu odbioru. 
8.1.2.2.3. Komisja odbiorcza 
1. Komisję odbiorczą powołuje inwestor (zleceniodawca). 
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2.  Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru). 
3.  Skład komisji odbiorczej powinien liczyć co najmniej trzy osoby. Obowiązkowo w skład 
komisji powinni wchodzić: 
- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
- kierownik budowy (główny wykonawca robót), 
- kierownik robót elektrycznych, 
- przedstawiciele użytkownika obiektu. 
4. W skład komisji odbiorczej mogą wchodzić także: 
- projektant instalacji, 
- zaproszeni rzeczoznawcy, 
- przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku gdy odbiór 
końcowy instalacji elektrycznej odbywa się równocześnie z odbiorem końcowym całego 
obiektu). 
5. Do obowiązków komisji odbioru należy: 
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 
- oględziny instalacji elektrycznej, 
- rozruch instalacji elektrycznej, 
- sporządzenie protokołu odbioru. 
6. Komisja odbioru może przerwać swoje prace, jeżeli stwierdzi, że: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty elektryczne nie zostały ukończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek. 
8.1.2.2.4. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej 
1. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinien zawierać: 
- tytuł protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe), 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
-  potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów i urządzeń 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach 
oraz stwierdzenie ich usunięcia, 
-  oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej 
zgodnie z umową, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 
-  decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
8.1.2.2.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
1.  Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom 
i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia 
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
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2.  Badania odbiorcze* powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch 
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
3.  Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 
nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie 
BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych 
obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
- próby rozruchowe. 
4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
5. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 
przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 
6.  Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań            
i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
7. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji 
elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 
8.1.2.2.6. Oględziny instalacji elektrycznych 
1.  Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. 
2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania 
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
-  oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
-  umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
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- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi                 
i konserwacji. 
8.1.2.2.7. Estetyka i jakość wykonanej instalacji 
1. O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
-  zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
-  trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
-  zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 
-  zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 
8.1.2.2.8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. 
2.  Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 
3.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz                     
PN-JEC 60364-4-47. 
8.1.2.2.9. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
1. Należy sprawdzić, czy: 
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur. 
2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-42 oraz            
PN-IEC 60364-4-482. 
8.1.2.2.10. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór               
i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
1. Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do 
warunków pracy następujących urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- ochronnych różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 
- do odłączania izolacyjnego. 
2. Należy sprawdzić prawidłowość: 
- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
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- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji            
i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 
- doboru urządzeń ze względu na selekty wność działania, 
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich 
zabezpieczeń przed przetężeniami. 
3.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-EEC 60364-4-43, PN-IEC  
60364-4-473,  PN-IEC  60364-5-51,  PN-IEC  60364-5-52,  PN-IEC 60364-5-53,                 
PN-IEC 60364-5-523. 
8.1.2.2.11. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
1. Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, 
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
- wynikającym z potrzeb sterowania, 
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
• wyłączania do celów konserwacji, 
• wyłączania awaryjnego, 
• wynikających z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-46 i PN-IEC 
60364-5-537. 
8.1.2.2.12. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
1. Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych oraz ze względu na: 
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
- narażenia mechaniczne, 
-  promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
oddziaływanie elektroenergetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
- kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
- warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem, 
- kwalifikacje osób. 
2. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-
443 oraz PN-IEC 60364-5-51. 
8.1.2.2.13. Oznaczenia przewodów 
1.  Stwierdza się prawidłowość oznaczenia przewodów po sprawdzeniu odpowiedniego 
oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz 
upewnieniu się, że kolory: zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do 
oznaczenia przewodów fazowych. 
2.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54,                     
PN-90/E 05023. 
8.1.2.2.14. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
1. Należy sprawdzić, czy. 
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się 
we właściwym miejscu, 
- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich 
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 
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-  tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
2.  Sprawdza  się zgodność instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-5-51, PN-92/E-
01200, PN-78/E-01245, PN-90/E-05023, PN-89/E-05027, PN-89/E-05028,   PN-88/E-08501,   
PN-92/N-01256/01,   PN-92/N-01256/02,   PN-92/N-01256/03. 
8.1.2.2.15. Połączenia przewodów 
1. Należy sprawdzić, czy: 
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
2.  Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291, 
PN-75/E-O630O/13. 
8.1.2.2.16. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych. 
1. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe 
i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. 
2. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, 
aparaty, urządzenia i środki ochrony: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
- spełniają role ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem 
instalacji elektrycznych, 
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
-  sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
(miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
- pomiar rezystancji ścian i podłóg, 
- pomiar rezystancji izolacji kabla, 
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
- pomiar prądów upływowych, 
- sprawdzenie biegunowości, 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
- przeprowadzenie prób działania, 
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
4.  Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona 
sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół powinien 
zawierać co najmniej następujące dane: 
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce zainstalowania badanego urządzenia, 
- rodzaj wykonanych pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- liczbowe wyniki pomiarów, 
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- uwagi i wnioski. 
5. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki 
wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
6. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie 
te badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 
 

8.2. ODBIÓR INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU 
 
8.2.1. Odbiór robót 
 
8.2.1.1. Odbiory częściowe 
W ramach odbiorów częściowych należy dokonać kontroli międzyoperacyjnych. Kontrole 
obejmują: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych zbrojenia ścian                           
i fundamentów obiektów przed zalaniem betonem, to jest: 
a) przekrojów poprzecznych zbrojenia i połączeń prętów zbrojeniowych, 
b) przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń, 
c)  przygotowania prętów zbrojenia (wypustów) do połączeń z przewodami uziemiającymi, 
d)  miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających, oznaczonych w dokumentacji, 
e) wyników pomiarów rezystancji uziemień, wykorzystujących zbrojenie fundamentów, przed 
wykonaniem kondygnacji naziemnych,  
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem, 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 
 
8.2.1.2. Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót wykonawca powinien: 
- przygotować dokumentację powykonawczą- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót. 
Komisja odbioru powinna: 
-  zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej  
-  przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego zewnętrznego i wewnętrznego                    
z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia, 
-  sporządzić protokół odbioru, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag                             
i podjętych zaleceń. 
 
8.2.2. Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej 
1. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 
- metrykę urządzenia piorunochronnego zewnętrznego, 
- protokół badań urządzenia piorunochronnego zewnętrznego, 
-  dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach 
piorunochronnych. 
 
8.2.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej 
1. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochroiniej należy wykonać, 
uwzględniając wymagania zawarte w normach PN-EEC61024-1:2001,                                        
PN-IEC61024-l-l:2001, PN-EEC 6124-1-2:2002 i PN-86/E-05003/01. 
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2.  W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny 
obejmować: 
- oględziny zbrojenia ścian i fundamentów przed zalaniem betonem, 
- oględziny części nadziemnej, 
- sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, 
- pomiary rezystancji uziemienia, 
- oględziny elementów uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem). 
3. Oględziny dotyczą sprawdzania: 
-  zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego, 
- wymiarów użytych materiałów, 
- rodzajów połączeń, 
-  bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy urządzeniem piorunochronnym                       
i metalowymi elementami lub instalacjami budynku, 
-  prawidłowości doboru ograniczników przepięć zgodnie z projektem i klasą (strefą ochrony) 
B, C, D (I, II, III). 
4.  Ciągłość galwaniczną należy sprawdzać przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej 
strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego. 
5. Pomiary rezystancji uziemienia trzeba wykonywać metodą techniczną. 
6.  Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich 
przewodów uziemiających; uziomy do badania należy wybrać losowo. 
7. W przypadku gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, 
można te elementy pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi,                     
w celu umożliwienia dalszego ich użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8.  Po stwierdzeniu stopnia korozji, przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek 
elementu, należy ten element wymienić na nowy. 
9.  Każdy obiekt budowlany, podlegający ochronie odgromowej powinien posiadać metrykę 
urządzenia piorunochronnego. 
10.Badania urządzenia piorunochronnego trzeba przeprowadzić nie rzadziej niż to przewidują 
przepisy dla danego rodzaju obiektów. Badania te powinny obejmować czynności 
wyszczególnione w protokole badań urządzenia piorunochronnego. 
 
9.  Podstawa płatności. 
 
Płaci się za ustaloną ilość faktycznie wykonaną z uporządkowaniem stanowiska pracy.  

 
11. Przepisy i dokumenty związane 

PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot               
i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

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

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
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PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

PN-IEC 60364-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

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

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

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

PN-IEC 60364-5-548    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-6-61      Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji i urządzeń przetwarzania danych 

PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych 
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PN-EN 60445          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-90/E-05023      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
PN-90/E-05029      Kod do oznaczania barw 
PN-92/E-05031      Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-IEC 884            Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Ogólne 

wymagania i badania 
PN-IEC 60664-1:1998     Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania 
PN-85/E-93150     Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. 

Wymagania ogólne (w ustanowieniu projekt PN-IEC) 
PN-86/E-93151    Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. 

Łączniki naścienne do 16 A, 250 V. Główne wymiary 
PN-83/E-93152     Łączniki instalacyjne powszechnego użytku.Łączniki podtynkowe do 16 

A,250V  
PrPN-E-93208       Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
PN-BEC 998:1997Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku 

domowego i podobnego  
PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-/E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
PN-IEC-60439      Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw powłoce polwinitowej na 
napięcie   
                            znamionowe 0,6/1 kV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
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1.   Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) 
ścian budynków. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających      
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne"  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system      
i składający się, minimum, z następujących składników: 
— zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemy, 
— materiału do izolacji cieplnej, 
— jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 
— warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian,  
— sposób mocowania-klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne,  
— rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy), 
— stopień rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 

Podłoże — powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie suro-
wym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoże lub — warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

127 
 

Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca -materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne — określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na po-
wierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwięk-
szy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
Zbrojenie — określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien 
szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa               
w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
naroine (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki                  
- służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni, 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzory. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn, zmianami), 

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury               
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póin. zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                  
w ST „Wymagania ogólne"  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze                               

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
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przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 

2,2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                      
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, 
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest takie do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.2.3.Płyty termo izolacyjne: 
 płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) 

mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku  i położenia na ścianie — metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 
powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu eks-
pandowanego określa norma PN-EN 13163, 

 płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100-038) mają 
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku  i położenia na ścianie — metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 
powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu eks-
pandowanego określa norma PN-EN 13163, 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
 kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego 

(nylon,polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym 
lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

 profile mocujące — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5.Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze {także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
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systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.6.Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min, 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie: 
 masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości 2,0 mm i faktury „baranek” 
powierzchni  

2.2.8.Farby — farby elewacyjne silikatowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
 profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 

 narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy aluminiowej                    
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

 profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

 taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 

 siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pod 
wyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem 
terenu), 

 siatka  do  detali  —  siatka  z włókna szklanego  o  delikatnej  strukturze   
(gramatura~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

 profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia,  podokienniki), wykonane z granulatu  szklanego, styropianu, pokrywane 
warstwą zbrojoną, 

 podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wy-
łącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Tech-
nicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu 
są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty 
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
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 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przecho-
wywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną                     
(pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem              
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać                          
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

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

 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami produ-
centów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jed-
nostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 

nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie 
elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla 
funkcjonalności 
systemu mostków termicznych, 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść 
i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. 
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Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyżowych nacięć i zry-
wanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących 
powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane), Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.1. niniejszej ST.  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoży istniejących — zwietrzałych powierzchni surowych, cynkowanych i malo-
wanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie 
metodą „puli off', przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także 
wykonać próbę, odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej), W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych {olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wy-
równawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie 
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 
należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić 
zaprawą wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących do-
puszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza), Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmos-
ferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany ma-
teriałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powie-
trza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
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5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamo-
cować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - 
zakończeń lub styków   z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płasz-
czyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża,    w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo- 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na cafej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
za-szpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanie-
czyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zasto-
sowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji ter-
micznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji 
lub — w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płasz-
czyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu kleje-
nia, należy wykonać ewentualnie przewidziane  mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji 
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, 
a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO — ościeża, krawędzie narożników budynku                   
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia — przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatką zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
Przy profilach o większych gabarytach wystającą z profilu siatkę z włókna szklanego należy 
dodatkowo wszpachlować w płaszczyznę ściany, a także zaleca się stosowanie obróbek 
blacharskich. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej — nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od 
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby — zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniżej 30. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1, Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
6.2, Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                   
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokry-
cia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi 
w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3, 
oraz 5.4. niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża — nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warscwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2.Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — montażu profili cokołowych, przy 
klejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji — dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt                         
(w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości 
warstwy 
i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, 
tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej; 
 tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 malowania — pod względem jednolitości i koloru. 
6.4, Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
 
     Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania, 
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Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, 
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiórowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 6.4.2. Opis 
badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych                   z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie              
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej               
w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych             
z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienko-
warstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się 
w następujących granicach:  
 
Kate-
goria 
tynku 

 
Odchylenie po-
wierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od 
li ii t j 

 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

 
Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

 
 

 
 

pionowego poziomego  
  

III 
 
nie większe 
niż  
3 nnrn i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 
m 

 
nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 4 mm w po-
mieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

 
nie większe niż 3 mm na 1 
m i ogółem nie więcej nit 6 
mm na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 
itp.) 

 
nie większe niż 
3mm na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 
  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle roz-
proszonym. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU 1 OBMIARU 

ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
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7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnią 
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych 
w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową                        
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania na-
stępnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać                w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek                               
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

137 
 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkL 6.4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozy-
tywne,                  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 
 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej                   
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczel-
ności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę, na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać; 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   ocieplenia   z  zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 

8.S. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawko-
wych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizu-
alnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"  
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
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 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 ocenę i przygotowanie podłoża, 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 

materiałów  
 elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
 gruntowanie podłoża, 
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
 szlifowanie powierzchni płyt, 
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych — zależnie od systemu 

i projektu robót ociepleniowych, 
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie 

ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych                
i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem 
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz                               
z ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) - tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych                         
i ewentualnych zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą             i zgodnie z zaleceniami producenta, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
PN-EN 13162:2002    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW)            produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z polistyrenu                 ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu  
A1:2005(U)         ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13163:2004 

PN-EN 13164:2003 
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PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania {ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy        ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998     Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999     Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-6280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 

Wymagania w  zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021     Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026     Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego.     
                                Wymagania i badania. 
PN-68/B-0020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-0023       Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na  
                                budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024    Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z   

                                autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków  mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:200  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny                                      
                                i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 

poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 

z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2004 r. 

Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 
- 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. z 2004 r, Nr 202, poz 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
{Dz. U. 
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póin. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r, zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspolnowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 
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- ZUAT 15/V,Q3/2Q03 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń 2 zastosowaniem 
styropianu jako materiału termotzolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

-  ZUAT 15/V,04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

-   ZUAT 15/V.Q1/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

-  ZUAT 15M07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 
Budowlanej2003r. 

-   ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

-    ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06-09.2002 r. 

-    ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212                
z 06.09.2002 r. 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

-     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część 8-Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003r. 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

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

-      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. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1386). 

-      Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 
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1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w obrębie budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
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 ich wykonania oraz za ich zgodność              
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione                 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-
riały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.5.2.   Zabezpieczenie terenu budowy                                                                                                

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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1.5.4.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
2.     Materiały(grunty) 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

 
3.     Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony    
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4.     Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 
4.2. Transport gruntów 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

 
5.     Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość            
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 
6.     Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 
7.     Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                                
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                    
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

145 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone                    
w m jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 
w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym 
w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem,                 
a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8.    Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00  
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy zgodnie ze STO 00.00.00 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót zgodnie ze STO 00.00.00 
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9.    Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiar ową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
•    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.   Przepisy związane 
10.1.   Normy 
1.   PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.  PN-B-04452       Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.   PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.   PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.   BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.   PN-B-06050      Roboty  ziemne   budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania                

i badania przy odbiorze. 
 
10.2.     Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)               
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
 
[2] 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). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”                  
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
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 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach    
6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

 ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                  
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25                     
i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],                       
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”      
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00„Wymagania ogólne” 
pkt4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami                
w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem    
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie             
z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu               
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym       
z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”             
pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach                              
i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”              
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”              
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                     
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”                
pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe              
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kostka w kształcie „podwójne T”, kolor szary, grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości             ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości             ± 5 mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy                 
PN-B-06250  i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie              
z wymaganiami PN-B-06250. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
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2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów                
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  
barwniki nieorganiczne. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00„Wymagania 
ogólne”pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 
korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków 
gruntowo-wodnych, może stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi                 
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne                 
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom                     
PN-B- 06712 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej                       
i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych                             
i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe                  
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka                 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
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 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”               
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności                               
z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych                
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
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6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać                 
± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Inżynier. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”              
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,                                
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 
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INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA 

O  WPROWADZENIU  DO  STOSOWANIA  PN-EN 1338:2005   
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 

 
Opracowanie: lipiec 2005 r. 

1. Podstawa zmian 
Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. została 
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody 
badań. 
 Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod 
badań odnoszących się do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i 
elementów uzupełniających, przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego. 

2. Zmiany aktualizacyjne w ST 
 Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania 
określone dla betonowej kostki brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST): 
1.   D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
2.   D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych 
oraz placów i chodników, które wynikały z ustaleń i procedur Instytutu Badawczego Dróg i 
Mostów, zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych. 
 W niniejszej informacji przedstawia się propozycje modyfikacji wymagań w OST, 
według PN-EN 1338, dotyczące ustaleń dla zewnętrznych nawierzchni, mających kontakt 
powierzchni z solą odladzającą w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowań 
kostki, np. na wewnętrznych nawierzchniach, wymagania OST należy odpowiednio 
dostosować). 

3. Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 
1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą 
odladzającą w warunkach mrozu 

3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta 

Dopuszczalne odchyłki 

Grubość kostki 
mm 

Długość 
mm 

Szerokość 
mm 

Grubość 
mm 

< 100 
≥ 100 

± 2 
± 3 

± 2 
± 3 

± 3 
± 4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3 mm. 
 

Odchyłki płaskości i pofalowania  
(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm) 

 
Długość pomiarowa 

mm 
Maksymalna wypukłość 

mm 
Maksymalna wklęsłość 

mm 
300 
400 

1,5 
2,0 

1,0 
1,5 
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3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

3.2.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowani
e 

Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 

3 D Wartość średnia ≤ 1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 
3.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

 Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być 
mniejsza niż 3,6 MPa. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 

3.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 

 Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych 
warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem 
spełnienia wymagań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2)                     
i poddawaniu normalnej konserwacji. 

3.2.4. Odporność na ścieranie 

  Wymaganie 
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G normy 

(na szerokiej tarczy ściernej) 
Pomiar wykonany wg zał. H normy 

(na tarczy Böhmego) 
3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

 

3.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

 Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie 
pod warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu 
uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 
 Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie, to należy zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy                 
i zadeklarować wartość minimalną odporności na poślizg/poślizgnięcie. 

3.2.6. Aspekty wizualne 

3.2.6.1. Wygląd 

 Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem 
J normy, nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 
 W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie                             
z załącznikiem J normy, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) 
między warstwami. 
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek 
brukowych i nie są uważane za istotne). 
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3.2.6.2. Tekstura 

 Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka 
tekstura powinna być opisana przez producenta. 
 Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie 
z załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi 
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków 
twardnienia, nie są uważane za istotne). 

3.2.6.3. Zabarwienie 

 W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych 
zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami 
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być 
spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków 
twardnienia, nie są uważane za istotne). 
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1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                   
i mające na celu wykonanie robót : wg zakresu określonego w projekcie, przedmiarze robót, 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                
i wytycznymi. 
1.4.1  Sieć kanalizacyjna 
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczysz-
czalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników 
1.4.2 Sieć kanalizacyjna ściekowa 
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych                     
i przemysłowych. 
1.4.3  Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości, 
1.4.4  Przepompownia ścieków 
Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar 
objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku 
przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub                               
z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od 
pomieszczenia pomp. 
1.4.5 Kanalizacja ciśnieniowa 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytwo-
rzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim 
zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie                     
z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy 
przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub 
oczyszczalni ścieków. 
1.4.6 Przykanalik 
Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 
1.4.7  Komora kanalizacyjna 
Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
1.4.8 Kineta 
Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.9 Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.4.10  Podłoże naturalne z podsypką 
Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, 
albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał       
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z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
1.4.11 Podłoże wzmocnione 
Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na 
piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
1.4.12 Podsypka 
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
1.4.13 Obsypka 
Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
1.4.14  Zasypka wstępna 
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
1.4.15 Zasypka główna 
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej                     
i terenem. 
1.4.16 Blok oporowy 
Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na 
skutek ciśnienia ścieków. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                  
w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury z PVC-U ze ścianką litą jednorodną, wg PN-EN 1401  
2.2.2.Rury z PE na ciśnienie 1,0 MPa. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Studzienki z tworzywa sztucznego fi:300-400 mm systemowe   
2.3.2. Dno studzienki 
Dno studzienki z wyprofilowaną kinetą i przejściami szczelnymi 
2.3.3.Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
-    włazy żeliwne typu ciężkiego kl.D-400 odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 
umieszczane w korpusie drogi, 
-    włazy żeliwne typu ciężkiego kl.C-250 odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 
umieszczane w pozostałych terenach, 
3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-    żurawi budowlanych samochodowych, 
-    koparek przedsiębiernych, 
-    spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-    sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-     wciągarek mechanicznych, 
-    beczkowozów. 
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4.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00.00.„Wymagania ogólne"               
pkt.4. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z piasku 
, pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 20 cm.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z projektem 
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1.Rury kanałowe 
5.3.1.1. Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, powinny być sprawdzane przed 
montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
5.3.1.2. Przewody kanalizacyjne  powinny być  układane  na  całej  długości  w  ziemi.                    
W uzasadnionych   przypadkach   dopuszcza   się   układanie   przewodów   kanalizacyjnych   
nad poziomem terenu. 
5.3.1.3. Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 
przepływu ścieków. 
5.3.1.4. Przejścia   przewodów   kanalizacyjnych   przez   przeszkody   terenowe,    powinny 
przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. 
5.3.1.5. Przejścia   przewodów   kanalizacyjnych   pod   ciekami   wodnymi,    powinny   być 
wykonane w rurze ochronnej. 
5.3.1.6. Szerokość podsypki i obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu 
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne 
Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne, montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.3.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z projektem. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00 –"Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.       
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
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-     badanie i pomiary szerokości    grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża             
z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
-     badanie odchylenia osi kolektora, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
-     badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
-     sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
-     sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-    sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-    odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm 
-    odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-    odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm, 
-    odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
-    odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm 
-   odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.7.  
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8.    Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty montażowe 
wykonania rur kanałowych i przykanalika, wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
wykonane komory, wykonana izolacja, zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00.00„Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
-    oznakowanie robót, 
-    dostawę materiałów, 



Remont, przebudowa, budowa instalacji w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym                 
zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  1824/3 w miejscowości Wyźrał, gmina Brzeźnica 

170 
 

-    wykonanie robót przygotowawczych, 
-    wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 
-    przygotowanie podłoża i fundamentu, 
-    wykonanie sączków, 
-    wykonanie wylotu kolektora, 
-    ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni,  
-    wykonanie izolacji studzienek, 
-    zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-    przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06712                Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111                Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka  
PN-B-11112                Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-H-74051-00          Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051 -02          Włazy kanałowe. Klasy B,C,D,(włazy typu ciężkiego ) 
PN-H-74086                Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-08            Prefabrykaty budowlane z betonu Kręgi betonowe i żelbetowe . 
PN-EN 1401-1:1995      Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych.   Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1452-1-5:2000 
PN-EN 1610:2002 PN-EN 1671:2001 PN-EN 1852-1:1999 
PrPN^EN 1916 
PN-EN 12889:2003 PN-87/B-02151.02 
PN-81/B-03020 
PN-92/B-10729 PN-B-10736:1999 
PN-C-89207:1997 PN-82/H-74002 
PN-85/S-10030 Systemy   przewodowe   z   tworzyw    sztucznych.    Systemy przewodowe                                        
z   niezmiękczonego   polichlorku   winylu)   do przesyłania wody.   
Część   1.  Wymagania ogólne.    
Część 2. Rury.   
Część 3. Kształtki.   
Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze.  
Część 5. Przydatność do stosowania w systemie Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej Systemy   przewodowe   z   
tworzyw   sztucznych.   Podziemne bezciśnieniowe  systemy przewodowe z polipropylenu 
(PP) do odwadniania   i   kanalizacji.   Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu 
Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie   budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania Rury z 
tworzyw  sztucznych.   Rury  ciśnieniowe  z  polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R 
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