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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
 

ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
BSO – Bezspoinowe  Systemy Ociepleniowe 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. WSTĘP  

Prace polegające na: 
- Organizacji  zaplecza   socjalno-sanitarnego  i  magazynowego  (w   miejscu  wskazanym   przez 
zamawiającego na terenie inwestycji), 
- Ustawieniu, pracy i rozbiórce rusztowań, 
- Niezbędnemu zabezpieczeniu placu budowy, 
- Wywóz gruzu, ziemi, złomu i śmieci - miejsce odwozu i sposób ich zagospodarowania pozostają w 
dyspozycji wykonawcy. (utylizacja odpadów musi być zgodna Ustawą o odpadach z 27 kwietnia 
2001 r.) 
- Pozostałe prace i wyposażenie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, a nie ujętą w 
kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót 
nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca winien uwzględnić je w cenach jednostkowych 
robót. 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do  
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu  
i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się wykorzystanie 
niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie 
objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST).  
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
   a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
   b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
   c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty          
i dach.  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
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reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową.  
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
   a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
   b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
   c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,   
       drabinki, śmietniki.  
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.  
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne                    
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.  
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                    
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
   a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych  
       podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  
       oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
   b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
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1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.  
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.  
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.  
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu.  
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji.  
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona                   
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową                  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
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, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  
   - dostarczoną przez Zamawiającego,  
   - sporządzoną przez Wykonawcę.  
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
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 dostarczane 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, dozorców, 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.  
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:  
   a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
   b) 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:  
   1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
   2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
      a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
      b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
      c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 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 
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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. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. 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 np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. — w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późń. zm.).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.  MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca 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. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
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oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. 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.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 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.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 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 
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umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone 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  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
   - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  
      i graficznej,  
   - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
   - projekt organizacji budowy,  
   - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
     konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. 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.  
5.2.4. 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 opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
   - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
   - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
   - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
   - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
   - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
      elementów robót,  
   - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
      robót,  
   - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
      laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
   - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  
      wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
      sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
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   - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
      wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
   - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
      spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
   - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  
      sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania    
      mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
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.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. 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    
      1998r. (Dz. U. 99/98), 
   2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
   3. Polską Normą lub  
   4. 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.  
   5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.    
       (Dz.U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
   1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
   • datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
   • datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
   • uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
   • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
   • przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
   • uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
   • daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
   • zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych   
     odbiorów robót,  
   • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
   • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom     
     lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
   • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
   • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
      wykonywania robót,  
   • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
   • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
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      podaniem kto je przeprowadzał,  
   • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
   • inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
2) Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego           
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
3)Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia             
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone            
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)- 3), następujące 
dokumenty:  
   a) pozwolenie na budowę,  
   b) protokoły przekazania terenu budowy,  
   c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
   d) protokoły odbioru robót,  
   e) protokoły z narad i ustaleń,  
   f) operaty geodezyjne,  
   g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  

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 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 lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
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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.  
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
   a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
   b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
   c) odbiorowi częściowemu,  
   d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
   e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
   f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2. 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.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.  
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 ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
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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.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
   1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  
       dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
   2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne  
       uzupełniające lub zamienne),  
   3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
   4. protokoły odbiorów częściowych,  
   5. recepty i ustalenia technologiczne,  
   6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
   7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
       programem zapewnienia jakości (PZJ),  
   8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  
       znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
   9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
       telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania   
        tych robót właścicielom urządzeń,  
   10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
   11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.  

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 (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 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,  
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   • koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
   • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
   (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
         bezpieczeństwa ruchu,  
   (c) opłaty/dzierżawy terenu,  
   (d) przygotowanie terenu,  
   (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań           
        i drenażu,  
   (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
         poziomych, barier i świateł,  
   (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 
oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymaganie  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1229 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).  
10.2. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — 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 14 października 2004r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późń. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – OKŁADZINY 
Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH 
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1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. 
Chemicznej 9 w Inowrocławiu na przedszkole. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupa Klasa Kategoria Opis 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45410000-4 Tynkowanie.  
 
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. Określenia podstawowe 
 Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia,  
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności,  
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.  
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych ażurowej konstrukcji ścian, zastępującego tynki 
ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 2 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 3.1.  
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót Płyty gipsowo-kartonowe 
 Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm 
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Profile stalowe zimnogięte  
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 
PN-EN 10142+A1: 1997.  
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 
powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,  
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
− Kształtowniki profilowane U 100x0,60  
− Kształtowniki profilowane C 100x0,60  
 
Akcesoria stalowe 
 służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
− łączniki wzdłużne,  
− uchwyty bezpośrednie długie,  
− uchwyty bezpośrednie krótkie,  
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
− kołki szybkiego montażu,  
− kołki wstrzeliwane.  
 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych.  
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Inne akcesoria 
 stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i obwodowych, 
 − uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  
 
Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin waŜności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.  
 
Wkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między 
sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  
wkręty stalowe                         Ø 3,5 mm x 25 mm,  

Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,5 mm x 55 mm,  
Ø 4,2 mm x 70 mm,  

blachowkręty samowiercące:  Ø 3,5 mm x 25 mm,  
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
 Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

 
Wkręty powinny odpowiadać normie:  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.  
 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do Zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły – na przedszkole SST 453-1 98 szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów.  
 
Taśmy  
Taśma do spoinowania z włókna szklanego  
Taśma uszczelniająca z PCW 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji 
technicznej. 
 
 4.2. Transport materiałów 
 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: 
rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 
i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą 
stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się 
w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :  
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.  
− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm P 
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łyty montuje się ustawiając je pionowo.  
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się 
wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość 
wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 
dystansowych.  
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona 
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest 
połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych 
przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też 
obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej 
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
 
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt  
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia)  
− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  
− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 
długości płyty,  
− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  
− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  
 
Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 
12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  
 
5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
Profile rozmieszcza się nie więcej niŜ co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od 
przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy 
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na 
podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla 
zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów 
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wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie 
płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niŜ 30 cm.  
 
5.6. Szpachlowanie spoin  
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej.  
Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 
zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 
spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie 
przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. 
Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla 
„rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej.  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania 
robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  
 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiaru jest 1 m2 
wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.  
 
8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
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8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik.  
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] obudowy z płyt g-k obejmuje:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k,  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
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PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym PN-
91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.  
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 
1996r.  
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.  
Montaż systemów suchej zabudowy.  
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  
   — pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,  
   — pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów.  
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory.  
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiOR „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. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  
   - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133),  
   - projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  
   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. — w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
   - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. — w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),  
   - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),  
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   - protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych,  
   - dokumentacja powykonawcza.  
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 
on uwzględniać:  
   - materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
   - lokalizację i warunki użytkowania,  
   - rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
W projekcie powinny być zawarte:  
   - wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
   - specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
   - sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia,  
   - kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,  
   - wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  
   - zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „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. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
   — PN-EN 176:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤3%. Grupa B I.  
   — PN-EN 177:1997 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa.  
   — PN-EN 178:1998 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb.  
   — PN-EN 159:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość.  
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2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
2.2.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
   — listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
   — środki ochrony płytek i spoin,  
   — środki do usuwania zanieczyszczeń,  
   — środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „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 w STWiOR „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 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 STWiOR „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
   1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
     — wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg,  
     — roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
      — wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
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   2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
   3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
   4) 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 co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
   — podkłady związane z podłożem — 25 mm  
   — podkłady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm  
   — podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie 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. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  
5.3.2. Wykonanie wykładzin  
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.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
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kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
   — 50x50mm — 3mm  
   — 100x100mm — 4mm  
   — l50xl50mm — 6mm  
   — 200x200mm — 6mm  
   — 250x250mm — 8mm  
   — 300x300mm — l0mm  
   — 400 x 400 mm — 12 mm.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i 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.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
   — do 100 mm — około 2 mm  
   — od 100do200mm— około3mm  
   — od 200 do 600 mm — około 4 mm  
   — powyżej 600 mm — około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 
ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być także płytki.  
5.4. Wykonanie okładzin  
5.4.1. Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  
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   — ściany betonowe  
   — otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
   — płyty gipsowo kartonowe.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża.  
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.  
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta).  
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  
   — powierzchnia czysta, 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 marki niższej niż M4.  
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.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 
rzędu płytek.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50º Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
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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.  
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej.  
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom.  
Impregnowane mogą być także płytki.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „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 lmm  
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   — sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
   — sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 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 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
   — zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
   — jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
   — prawidłowości przygotowania podłoży,  
   — jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
   — prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
   — sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
   — sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
   — sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
   — sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem,  
   — sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm  
   — grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  
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 
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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,  
   — 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  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  
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 projektową.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
   — projekt budowlany,  
   — projekty wykonawcze  
   — dokumentację powykonawczą,  
   — szczegółowe specyfikacje techniczne,  
   — dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
   — aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i  
wyrobów,  
   — protokóły odbioru podłoże,  
   — protokóły odbiorów częściowych,  
   — instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
   — wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty wykładzinowe i okładzinowe 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 lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
   — jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru,  
   — jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.  
   — w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
   — ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
   — ocenę wyników badań,  
   — wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
   — stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin 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 i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 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 i okładzinach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>1O%.  
Grupa B III.  
PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  
E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a.  
PN-EN 178: 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10% 
Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
AI.  
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A  
II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188: 1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 
10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie.  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady — 
1990 rok.  
— Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.  
— Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.  
— Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
— Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.  
— Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych 
nienarażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania 
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach 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.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania:  
    - wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  
    - zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów   
      budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska.  
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom.  
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.).  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
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dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
    - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną   
      normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  
      krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  
      Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  
      podstawowymi, albo  
    - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli   
      dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  
      zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
    - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające   
      obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub  
      aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
    - termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  
• farby krzemianowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
• farby olejne, ftalowe ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające   
  wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
2.2.2. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
    - rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,   
      inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
    - środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
    - środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
    - kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
2.2.3. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”.  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
    - szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
    - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
    - pędzle i wałki,  
    - mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji   
      składników farb,  
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    - agregaty malarskie ze sprężarkami,  
    - drabiny i rusztowania. 

4.  TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.),  
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

L.p. Rodzaj farby 
Największa  

wilgotność podłoża,  
w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4 
2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3 

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie    
     uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do  
     równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu,  
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     rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać  
     wartości podanych w tablicy 1.  
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  
    antykorozyjnie.  
5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
5.3.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną.  
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna.  
5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
    - przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich   
      zewnętrznych),  
    - w temperaturze nie niższej niż +5C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  
      spadek temperatury poniżej 0C,  
    - w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  
      przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
• sposób przygotowania farby do malowania,  
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
• zalecenia w zakresie bhp.  
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2.  
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5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i   
    na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją    
    projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
• tynków zwykłych i pocienionych — zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
• podłoży z drewna — wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy 
i uzupełnienia,  
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych — wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
• elementów metalowych — czystość powierzchni.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.6.2. Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
    - czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub   
      jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
    - terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
    - wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
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a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
• zbrylenie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny.  
6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich.  
6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
    - zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w   
      dokumentacji powykonawczej,  
    - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
    - prawidłowości przygotowania podłoży,  
    - jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku — przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,  
• na podłożach drewnianych i metalowych — metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie — przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
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namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania dotyczące odbioru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-8 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
PN-C-8 1802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-8 1914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4)   
Arkady, Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty   
 wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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2. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.  
a) Stolarka okienna z PCV  
b) Stolarka drzwiowa drewniana i PCV 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

3.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne” 
2.2. Stolarka PCV kolor biały profil 5 komorowy stabilizowany wymagania wg normy PN-88/B-
10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania oraz PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne - U<1,5 W/m2K  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami. Drzwi z 
zamkami patentowymi, zewnętrzne z podwójnymi zamkami patentowymi.  
• Na elementy ślusarki stosować kształtowniki z wysokoudarowego polichlorku winylu o 
właściwościach fizykomechanicznych odpowiadających wymaganiom polskiej normy,  
• Powierzchnie kształtowników powinny być gładkie, równe, o jednolitej barwie,  
• Na powierzchni licowej kształtownika niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, obcych 
wtrąceń i ubytków,  
• Kształtowniki okienne powinny być proste a odchyłka prostoliniowości kształtownika nie powinna 
być większa niż 1mm/1 m długości,  
• Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
• wymiarów zewnętrznych ościeżnicy ± 3 mm  
• luzu wrębowego ościeżnicy ±1 mm,  
• różnicy długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach: do 1,0 m - 1 mm, powyżej 1,0 m do 2,0m-  
  2mm, powyżej 2,0m-3mm,  
• Wielkość szczeliny przylgowej nie powinna być większa niż 1 mm,  
• Okna i drzwi powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków przy zraszaniu ich powierzchni  
  wodą w ilości 120 dm3 w ciągu 1 godz. Na 1 m2 przy różnicy ciśnień l2daPa,  
• Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
• twardość Shora min. 35-40,  
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,  
• odporność na temperaturę od -30 do + 80 ºC,  
• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia,  
• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe,  
• trwałość min 20 lat,  
• Szyba zespolona  
• W oknach stosować nawiewniki automatyczne  
2.3. Stolarka drewniana wymagania wg normy PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja 
właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.  
2.4. Drzwi (bramy) stalowe – standard HORMANN 
2.5. Ślusarka aluminiowa - U<1,5 W/m2K  
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Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami  
anodowymi.  
• Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9/2004  
• Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 
na śruby  
• Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
• twardość Shora min. 35-40,  
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,  
• odporność na temperaturę od -30 do + 80 ºC,  
• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia,  
• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe,  
• trwałość min 20 lat,  
• Powierzchnie elementów pokryć farbą proszkową. 

4.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny typu sprzętu. 

5. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
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.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 

6. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić  
    • Możliwość mocowania elementów do ścian,  
    • Jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
5.3. Wykonywane czynności  
    • Zdjęcie wymiarów na budowie.  
    • Wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN.  
    • Wykonanie projektu technicznego, rysunków złożeniowych oraz rysunków montażowych.  
    • Wykonanie konstrukcji, dostarczenie na budowę.  
    • Montaż konstrukcji w budynku.  
    • Montaż pakietów szklanych.  
    • Zabezpieczenie elementów.  
Wszystkie typy przegród muszą być wyposażone w nawiewniki.  
5.4. Zasady wykonywania prac -stolarka  
    • Montaż.  
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne  
odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w 
ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
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być większe niż:  
- 1 mm przy długości przekątnej do l m  
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Okna PCV 
mocować kotwami ościeżnicowymi przez ościeżnicę. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą 
wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów okiennych tynkowane 
są po zamontowaniu konstrukcji oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia 
połączenia ościeżnicy ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 
mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu okien w 
budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu 
stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 
mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 400 do 800 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu - jeden element kotwiący limb. W oknach 
rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna 
przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze 
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim 
potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do 
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  
    • Szklenie:  
Pakiety szklane termoizolacyjne. Stosować podkładki regulacyjne i podpierające.  
    • Wyposażenie:  
W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze do 100kg 
stosować 3 zawiasy - jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i 
poziomą. 

7. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
Badanie jakości wbudowania elementów stolarki obejmuje:  
    • sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
    • sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
    • sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  
    • sprawdzenie działania części ruchomych,  
    • stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz instrukcji producenta systemu ślusarki. Zasady 
prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-881B-10085 wraz 
ze zmianami Az3:2001 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-721B-10180. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej 
należy sprawdzać:  
    • zgodność wymiarów  
    • jakość materiałów, z których stolarka została wykonana  
    • prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
    • sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
    • wodoszczelność przegród. 

8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

9. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
• PN-88/B-10085 + zmiana Az3:2001. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
• BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych — Arkady 1989 r.  
• Należy stosować przepisy zgodnie z ST,, Wymagania ogólne”.  
• PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne  
• PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej. Cześć 1: Kompletne okna i drzwi  
Inne wymagania:  
Dostawca systemów powinien udzielić gwarancji zgodnie z umową na system i wykończenie 
powierzchni. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu ślusarka 
powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione 
jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoż 
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65535. WSTĘP 
 
65535.0. Przedmiot specyfikacji technicznej 
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej.  
 
65536.0. Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych 
robót. 
 

65537.0. Zakres robót objętych specyfikacją  
 

- Termiczna izolacja pionowa i pozioma 
- Akustyczna izolacja ścian działowych i stropów 

 
65538.0. Określenia podstawowe  

 
Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 

towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat 
technicznych 

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny 
mineralnej lub styropianu – należy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem tych robót zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane. 

- Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto? 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

- Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, 
zawierające opis przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakościowe 
dotyczące materiału i wykonania robót związanych z izolacją termiczną i 
akustyczną z wełny mineralnej lub styropianu. 

 
65539.0. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem wełny 
mineralnej lub styropianu należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich 
Norm dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ogólnie przyjętych zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z 
PN lub posiadać stosowne atesty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
opisane są w  STO „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 
Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.  
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65536. MATERIAŁY 

 
65535.0. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

opisano w STO „Wymagania ogólne”, p. 2. 
 

65536.0. Wełna mineralna 
 
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał 

mineralnych (głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności 
termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. 

Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz 
dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 
 W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej 0,042 – 0,038 = ג
gęstości – np. mat. z wełny mineralnej. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna 
powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być 
większa niż 2 % suchej masy. 

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
ściśliwość włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod 
bezpośrednie krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące 
wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 

kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej 

masy.  
Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach 

suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, 

stropodachów wentylowanych poddaszy bez dostępu. 
Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej 

spełniające podane wyżej wymagania szczegółowe. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez 

przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez 
producenta. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 
- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod 

ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania 
nieorganicznych materiałów izolacyjnych. 

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z 
powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna 
zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 

- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych 
pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju 
mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie 

-  odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. 
Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może 
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przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być stosowana z 
wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach 
przemysłowych. 

- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być 
odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. 
Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze 
ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu 

- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą 
przepuszczać parę wodną, czyli „oddychać” 

- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić 
swych właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, 
trujących gazów lub innych niebezpiecznych związków.  

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 
Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w 

zależności od rodzaju i gęstości materiału. 
 
65535.0.0. Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty 

techniczne 
 
 

65535. SPRZĘT 
 
65535.0. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w STO „Wymagania 

ogólne”  
65536.0. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej  

 
Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków 
transportu pionowego 
 

65536. TRANSPORT 
 
Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone 

przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi, ułożone na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone 
płasko płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 
atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub 
palety. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się 
dźwigiem z zawisłem belkowym. 
 

65537. WYKONANIE ROBÓT   
 
65535.0. Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w STO„Wymagania ogólne” p. 

5.   
65536.0. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej 
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65535.0.0. Izolacja termiczna i akustyczna  z wełny mineralnej 
 

65535.0.0.0.  Izolacja w ścianach działowych płyt g-k  
 
Po zamknięciu pierwszej strony ściany i ułożeniu wewnątrz ściany wszystkich 

przebiegających tam instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zakłada się izolację z 
płyt wełny mineralne układanej mijankowo w poziomie. 

Cała wewnętrzna powierzchnia płyty g-k musi być obłożona wełną mineralną zamocowaną 
do niej w celu zapobieżenia opadania lub osiadania wełny. W miejscach połączenia ścian 
działowych z innymi przegrodami budowlanymi oraz w miejscach łączenia rusztu z płytą g-k 
należy stosować podkładki elastyczno tłumiące. Brak takich podkładek zmniejsza wartość 
izolacyjności ścian Rw, o 3 – 5 db. 

Do wewnętrznej izolacji akustycznej ścian działowych gipsowo- kartonowych należy 
stosować dobrej jakości płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 – 70 kg/m3: 

Parametry zastosowanych materiałów muszą być równorzędne z parametrami produktów 
firmy Rockwool Polska o nazwach: 

Rockmin 
Deltarock 1 
Polmin M-2H 
Panelrock 
 

65536.0.0.0.  Izolacja akustyczna podłóg 
 
Zastosowane do izolacji podłóg materiały muszą charakteryzować się dużą odpornością na 

ściskanie. Minimalna gęstość płyt z wełny mineralnej powinno wynosić ≥ 135 kg/m3. 
Jej parametry powinny być równorzędne z parametrami produktu Rockwool Polska o nazwie 

Stroprock. 
Alternatywą izolacji z wełny mineralnej mogą być płyty styropianowe o gęstości ≥20 kg/m3. 
Przy wykonywaniu zabezpieczeń akustycznych stropów powinny być następujące warunki: 

- płyty stropowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być 
wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi parametrów akustycznych 
stropów 

- nie dopuszcza się wykonania płyt stropowych z elementów prefabrykowanych 
kanałowych, w których uszkodzone są dolne ścianki kanałów, 

- płyty stropów monolityczne z betonu zwykłego lub lekkiego powinny mieć 
grubość i masę nie mniejszą, niż podano w projekcie, 

- elementy drobnowymiarowe do płyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe 
itp.) nie mogą być spękane i nie mogą mieć ubytków pogarszających właściwości 
akustyczne stropów, 

- płyty stropowe z elementów drobnowymiarowych oraz z betonów lekkich 
kruszynowych powinny być otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym 
grubości nie mniejszej niż 15 mm nawet wówczas, gdy jest przewidziane na tych 
stropach stosowanie podwieszonych sufitów izolacyjnych: stropy z betonów 
lekkich kruszynowych mogą być tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest 
to dopuszczone w szczegółowych warunkach technicznych dotyczących 
konkretnego stropu, 

- przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie 
(montażowe, technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody 
instalacyjne, w stropach kanałowych otwory do odprowadzenia wody z kanałów) 
powinny być całkowicie i dokładnie wypełnione betonem: należy również 
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zabetonować przestrzeń wokół tulei rur instalacyjnych przechodzących przez 
strop, 

- izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub 
zrobionych na budowie powinna być wykonana ściśle według projektu, np. 
warstwy izolacyjne wypełniające, uszczelnienia złączy; wszelkie zmiany w 
izolacji akustycznej stropu powinny być uzgodnione z projektantem w celu oceny 
wpływu proponowanych zmian na izolacyjność akustyczną stropu.  

 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

65537.0. Ogólne zasady kontroli jakości opisano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 

65538.0. Badania w czasie wykonywania robót  
 

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i 
akustycznej z wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta 
materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera.  

W szczególności należy oceniać: 
- jakość i właściwość zastosowanych materiałów 
- prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 
- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 
- jakość podłoża i warstw wierzchnich 
- skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

 
65539.0. Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich 

aplikacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inżyniera. 

 
65538. OBMIAR ROBÓT 

 
65535.0. Ogólne zasady obmiaru znajdują się w STO „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

 
65536.0. Jednostki i zasady obmiarowania  

 
Zarówno izolacje z wełny mineralnej jak i styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt w 

m2 skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m3) i grubości płyty. 
Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, 

fundament, dach) o określa typ materiału oraz jego grubość.  
 

65537.0. Wielkości obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
65538.0. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano 

dokumentacji projektowej, wielkości obmiarowi określa się na podstawie 
pomiarów w naturze.   
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65539. ODBIÓR ROBÓT 
   

65535.0. Ogólne zasady odbioru robót opisano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
 

65536.0. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania izolacji termicznej i akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić 
z zabrudzeń oraz dokonać ewentualnych napraw. 

 
65537.0. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

 
65538.0. Wymagania przy odbiorze 

 
Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i 

akustycznej udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 
Sprawdzeniu podlegają: 
o. zgodność z dokumentacją techniczną  
p. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 
q. przygotowanie podłoża 
r. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 
s. równość powierzchni wykonanej izolacji 
t. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu 

 
65540. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
65535.0. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w STO „Wymagania 

ogólne”. 
 

65541. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych 
termicznych akustycznych 
WG PN – ISO 6946   Ochrona cieplna budynków 
Instrukcja ITB nr 321  „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 
BN-78/6033-06   Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 
BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i 

samogasnące 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny 

mineralnej. Filce i płyty 
BN-77/6759-03   Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 
BN-81/6859-03   Tkaniny szklane 
PN-87/B-02152  Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
PN-87/B-02151   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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S T W i O R 

 
 

 
 

„Adaptacja poddasza na pracownie” 
 
 
 
 
 
 
 SST 06 

 
Kod CPV 45331100 INSTALOWANIE CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA  
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65535. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji sanitarnych — instalacji centralnego ogrzewania.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

65536. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne” 
2.2. Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  
2.3. Rurociągi  
Rurociągi z PEX wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego i aluminium muszą spełniać 
wymagania PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cześć 2: Rury Podstawowe 
wymagane parametry:  
    - Materiał rura wielowarstwowa z PE-X i Aluminium  
    - Średnice 16, 20, 26, 32 mm  
    - Grubość ścianek  
        - rury do Ø20 -2mm  
        - rury od Ø26 -3mm  
    - Długości handlowe sztangi 4 m i zwoje 100  
    - Sposób łączenia kształtki zaciskowe lub skręcane  
2.4. Grzejniki płytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym wg PN-EN 442-
1:1999/Al :2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)  
    - wykonane są z walcowanych na zimno blach stalowych według EN 442-l i profilowane co 40    
      mm powłoka gruntująca według DIN 55900 cześć 1, utwardzana termicznie końcowe  
      lakierowane proszkowe według normy DIN 55900 cześć 2, standard RAL 9016  
    - grzejniki wyposażone w uchwyty położone na tylnej ściance ułatwiające montaż na ścianie  
      łatwa do demontażu pokrywa górna i osłony boczne testowane zgodnie z polska norma PN  
      EN 442, jak i przeprowadzane ciągle kontrole gotowych produktów według BS EN ISO 9001  
2.5. Izolacje termiczne.  
Izolację termiczną przewodów rozprowadzających należy wykonać po próbach hydraulicznych i 
rozruchu próbnym instalacji.  
Izolacja cieplna rurociągów winna spełniać wymogi normy PN-85/B-02421.  
Izolację wykonać należy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych „ posiadających odpowiednie atesty 
dot. ochrony p. pożarowej.  
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65537. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

65538. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

65539. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Instalacje 
Budynek ogrzewany będzie z kotłowni. Instalację wykonać z rur PEX łączonych za pomocą kształtek 
zaciskowych lub skręcanych. Przewody instalacyjne systemu PEX należy montować w sposób 
uniemożliwiający ich mechaniczne bądź termiczne uszkodzenie. Układając przewody systemu PEX, 
należy wziąć pod uwagę ich zmianę długości pod wpływem zmiany temperatury. W przypadku 
natynkowego montażu instalacji przewody powinny być prowadzone w sposób umożliwiający 
przejęcie wydłużeń cieplnych z wykorzystaniem zjawiska samokompensacji. Przewodom należy 
zapewnić prawidłowe punkty podparcia umożliwiające przejęcie wydłużeń w określonych 
kierunkach. Prostoliniowe prowadzenie rur na powierzchni ścian i stropów można uzyskać przez 
zwiększenie ilości uchwytów — maks. rozstaw uchwytów wynosi 1m. Ze względu na wydłużalność 
przewodów zalecane jest stosowanie zasady maksymalnego zakrywania instalacji, tj. prowadzenie jej 
w specjalnych kanałach bądź za ekranami. Instalację w bruzdach ściennych lub posadzkach. 
Przewody należy w rurach osłonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych. Dobrym sposobem 
kompensacji wydłużeń cieplnych jest ułożenie instalacji w warstwie izolacyjnej posadzki. Istnieje 
wówczas możliwość swobodnego przesunięcia przewodów, a tym samym kompensacji powstających 
wydłużeń rur. W przypadku montażu długich podejść do odbiorników nie należy prowadzić ich w 
linii prostej. Dla zneutralizowania wydłużeń zaleca się prowadzić przewody sfalowane. W przypadku 
podłączeń do grzejników czy rozdzielaczy, w odległości 1,0 - 1,5 m, przewody powinny zmieniać 
kierunek pod kątem 90°. Zmiany kierunku biegu instalacji można realizować za pomocą metalowych 
łuków przejściowych. W przypadku prowadzenia przewodów w bruździe ściennej grubość warstwy 
zaprawy zakrywającej rury nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Do zbrojenia bruzdy należy użyć 
siatki Rabitza.  
Uwaga!  
Wszystkie przejścia przewodów przez stropy i ściany, wyjścia rur z posadzki (np. podłączenie do 
rozdzielacza) należy chronić za pomocą rur osłonowych.  
5.3. Montaż grzejników  
Gotowy do montażu grzejnik wysyłany jest w opakowaniu. Dopuszcza się montaż i próbny rozruch z 
opakowaniem na grzejniku przy temperaturze zasilania do 40°C. 

65540. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania dotyczące kontroli jakości opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.2. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata  
  techniczna, itp.).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania 
i sposób stosowania.  
6.3. Badanie szczelności na zimno.  
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 
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0°C.  
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 
przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie 
instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura 
zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.  
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,1 bar (0,01 Mpa).  
Wartości ciśnienia próbnego 0,2 MPa  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:  
• manometr nie wykaże spadku ciśnienia,  
• nie stwierdzono przecieków ani roszenia.  
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana 
o 10ºC powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bar.  
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 
części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 
prac.  
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.  
6.4. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym.  
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-
91/B-02419 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.”. Próbę szczelności zładu na gorąco należy 
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed 
przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godzin.  
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała 
instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i 
trwałych odkształceń.  
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką 
można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 dobowej 
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  
6.5. Regulacja działania.  
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 
drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 
protokole odbioru.  
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 
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montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 
gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować 
prawidłowość odpowietrzenia zładu.  
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:  
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru  
    ± 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad  
    ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku;  
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność   
    pomiaru ± 0,5°C,  
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą   
    manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach:  
    zasilającym i powrotnym; 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów   
    zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem  
    promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a  
    przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu  
    pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami  
    pomiarowymi - 10 m;  
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w  
    ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o  
   dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku.  
Ocena regulacji i kryteria oceny:  
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy  
    dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie  
    najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C,  
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania  
    wodnego polega na:  
• skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i    
  porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po  
  upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej   
  temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu  
  regulacyjnego więcej niż ± 2°C,  
• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez  
  sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar  
  temperatury powrotu,  
• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności  
  działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w   
  pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania  
  (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury  
  powietrza.  
• skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i  
  porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem  
  pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego  
  spadku ciśnienia,  
• skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu.  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:  
• przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów  
  wody przez piony i grzejniki,  
• określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze  
  wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie  
  elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i  
  usunąć te przyczyny. 
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65541. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 

65542. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Wymagania dotyczące odbioru robót opisane zostały w STWiOR „Wymagania ogólne” 
7.2. Odbiory częściowe.  
Odbiór powinien objąć swym zakresem:  
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,  
• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie)  
Odbiór należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników.  
Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót 
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.  
7.3. Odbiory końcowe.  
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów  
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych.  
W szczególności należy skontrolować:  
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,  
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  
• wielkość spadków przewodów,  
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
• prawidłowość wykonania odpowietrzeń,  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  
• prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,  
• prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji,  
• prawidłowość zainstalowania grzejników,  
• jakość wykonania izolacji cieplnej,  
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 

65543. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne” 

65544. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cześć 2: Rury  
PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezpośrednie działanie naturalnych 
czynników atmosferycznych  
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów  
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). 
Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku  
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.  
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  
PN-EN 442-2:1999/Al:2000 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Arkady, warszawa  
1988.  
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
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stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania  
PN-EN 442-1:1999/Al:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)  
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65535. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności 
publicznej oraz przemysłowych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem 
zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Instalacja wodociągowa — instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej 
wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda 
z tego ujęcia.  
Instalacja wodociągowa wody ciepłej — instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  
Woda do picia — woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  
Zestaw wodomierzowy — składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.  
Studzienka wodociągowa — obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania 
armatury — np. wodomierza.  
Urządzenie zabezpieczające — urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, 
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specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych  
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:  
   — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
   — projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
   — specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania.  

65536. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  
   — oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  
   — deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
   — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach:  
   — z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1÷5,  
   — z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,  
   — z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,  
     z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.  
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2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej  
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 
spełniać warunki określone w następujących normach:  
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, 
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.  

65537. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

65538. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
   — rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m,  
   — jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia —5°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury  
Armaturę na leży przewozić pa kowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
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4.4.2. Składowanie armatury  
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.  

65539. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:  
   — wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
   — wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
   — wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,  
   — wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.  
5.3. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury.  
Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian 
lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.  
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt. 2.2.1.  
5.4.1. Połączenia zgrzewane  
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:  
   — zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek 
do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,  
   — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej 
w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.  
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie.  
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe  
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110 mm.  
5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U).  
5.4.4. Połączenia klejone  
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U 
Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju.  
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników.  
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów 
tych materiałów.  
5.5. Połączenia z armaturą  
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej.  
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Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 
2.2.2.  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI 
INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając 
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.  

65540. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)  
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia 
oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z 
tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie 
występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do 
badania głównego.  
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym — brak 
przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara — to uznaje się, że instalacja 
wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 
uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego 
należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.  
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z 
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).  
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy 
ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.  
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 
należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

65541. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

65542. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zakres badań odbiorczych  
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych.  
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.  
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:  
   — temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C.  
   — spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.  
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Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru.                                                                                                                                                                 
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych 
w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny  prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
   — sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),  
   — sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w  
odpowiednich punktach WTWiO,  
   — przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym.  
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:  
   — zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
   — wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,  
   — dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym.  
W ramach odbioru końcowego należy:  
   — uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  
   — sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO,  
   — sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
   — sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.  
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.  

65543. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

65544.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
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pomocnicze.  
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 
systemie.  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2:  
Rury.  
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3:  
Kształtki.  
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5:  
Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-C-89207: 1997  
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie.  
PN-79/M-751 10 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.  
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  
PN-79/M-751 13 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.  
PN-78/M-751 14 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
PN-78/M-751 15 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.  
PN-80/M-751 16 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.  
PN-78/M-751 17 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.  
PN-80/M-751 18 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące.  
PN-78/M-751 19 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.  
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.  
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca rozsuwalna.  
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.  
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
jednootworowe.  
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.  
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.  
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.  
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  
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PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.  
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Adl :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie.  
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.  
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań.  
PN-88/M-54901 .00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.  
PN-88/M-54901 .01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  
PN-88/M-54901 .02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.  
PN-92/M-54901 .03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.  
PN-92/M-54901 .04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Na krętki do łączników.  
PN-88/M-54901 .05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.  
PN-71/B-1 0420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.  
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych — zeszyt 7 — COBRTI 
INSTAL.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).   
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).  
10.2.3. Rozporządzenia  
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 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
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 późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 60, poz. 417).  
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65535. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
użyteczności publicznej oraz przemysłowych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant, sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem 
zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu 
przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.), odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.  
Przybór sanitarny — urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  
Podejście — przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym.  
Przewód spustowy (pion) — przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  
Przewód odpływowy (poziom) — przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika.  
Wpust — urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych  
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:  
   — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
   — projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
   — specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
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zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953 z późn. zm.),  
   — dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania.  

65536. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.                                                                                                           
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:  
   — oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  
   — deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska, lub  
   — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2. 2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach:  
   — z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),  
   — z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),  
   — z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).  
2.2.2. Przybory i urządzenia  
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej 
specyfikacji.  

65537. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.                                        
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

65538. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
   — rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m,  
   — jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń  
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym.  
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń  
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.  

65539. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:  
   — wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  
   — wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
   — wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,  
   — wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.  
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5.3. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub 
wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. rzewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce 
piaskowej.  
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt. 2.2.1.  
5.4.1. Połączenia zgrzewane  
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:  
   — zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek 
do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,  
   — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej 
w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.  
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co 
mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie.  
5.4.2. Połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich.  
5.4.3. Połączenia klejone  
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. 
Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju.  
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń 
rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów.  
5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami  
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.  
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.  
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 
producentów określonych przyborów i urządzeń.  

65540. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w 
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed 
zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na 
szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości.  
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich 
połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.  
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65541. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

65542. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zakres badań odbiorczych  
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.  
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  
   — przebieg tras kanalizacyjnych,  
   — szczelność połączeń,  
   — sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  
   — lokalizacja przyborów i urządzeń.  
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 
— częściowego.  
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione 
bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.  
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego — 
częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.  
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym.  
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:  
   — użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,  
   — prawidłowość wykonania połączeń,  
   — wielkość spadków przewodów,  
   — odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,  
   — prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami),  
   — prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,  
   — protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
   — protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
   — zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń.  
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego — końcowego.  

65543. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

65544.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
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polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 
1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej  
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności.  
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  
PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.  
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  
PN-81/B-12632/Azl :2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).  
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.  
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-78/B-1 2637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.  
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.  
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000/Api :2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.  
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary.  
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
kompakt. Główne wymiary.  
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
dziecięcych. Główne wymiary.  
PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.  
PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem.  
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PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 
cieczy lekkich.  
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).   
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 
10.2.3. Rozporządzenia  
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 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
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 późn. zm.).  
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65535. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków 
bytowych, komunalnych, przemysłowych i opadowych.  
Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnych na 
terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem 
zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na 
tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.  
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się 
dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia.  
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych.  
Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  
Sieć deszczowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej.  
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły.  
Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale.  
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 
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(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.  
Komora robocza — część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.  
Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi.  
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych  
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 
1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
   - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),  
   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072),  
   - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami),  
   - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),  
   - dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

65536. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć:  
   - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  
   - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
   - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą 
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spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.  
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące:  
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.  
2.2.2. Rury i kształtki z polipropylenu (PP)  
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone 
w PN-EN 1852-1:1999.  
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące:  
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.  
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.  
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:  
   - beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,  
   - kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,  
   - cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037,  
   - tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP. PE i inne.  
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 
izolacje.  
Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo 
dopuszcza się 1,0 m a wysokość komory roboczej 2,0 m.  

65537. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, 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, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.  

65538. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
— rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż lm,  
   — jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia —5°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych  
4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
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Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone 
ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi 
— najlepiej taśmami parcianymi).  
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi.  
4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów prefabrykowanych  
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach.  
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.  
4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych  
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były 
narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze 
poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami.  
4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych  
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  

65539. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:  
   — dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,  
   — wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,  
   — obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),  
   — przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.  
5.3. Montaż rurociągów  
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:  
   — montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,  
   — montaż odcinków rurociągu w wykopie.  
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej L obwodu.  
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP  
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Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-
1999, PN-EN 1852/A1:2004.  
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich.  
5.5. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.  

65540. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.  
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W).  
Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest 
mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.  
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy 
przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące.  
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:  
   — 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
   — 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,  
   — 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,  
   — m2 — odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.  

65541. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

65542. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badań  
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót.  
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.  
8.3. Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
   — zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 
±1 cm,  
   — zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
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nadzorem,  
   — zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją,  
   — zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
   — zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury.  
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.  
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego — częściowego, który stanowi podstawę do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.  
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym — częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  
8.4. Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
   — zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,  
   — zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu,  
   — zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
   — zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  
   — protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,  
   — projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
   — wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
   — inwentaryzacją geodezyjną,  
   — protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej,  
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego.  
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  
   — o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę,  
   — o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.  

65543. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

65544.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
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zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).  
10.2 Rozporządzenia  
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 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  
10.3 Normy  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania  
PN-EN 1401-1:1999 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-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji  
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu  
PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana Al)  
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
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kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności  
PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych  
PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe  
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne  
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej  
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma  
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne  
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65535. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 
przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
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.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z:  
   — układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 
rozdzielnicami,  
   — montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z:  
   — kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
   — wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 
roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  
   — ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,  
   — wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji,  
   — ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci 
teleinformatycznych),  
   — wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
kabli i przewodów,  
   — przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:  
Specyfikacja techniczna — dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  
Aprobata techniczna — dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań.  
Deklaracja zgodności — dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  
Certyfikat zgodności — dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikująca), 
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stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  
Część czynna — przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna).  
Połączenia wyrównawcze — elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody — materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów — zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  
   — przepusty kablowe i osłony krawędzi,  
   — drabinki instalacyjne,  
   — koryta i korytka instalacyjne,  
   — kanały i listwy instalacyjne,  
   — rury instalacyjne,  
   — kanały podłogowe,  
   — systemy mocujące,  
   — puszki elektroinstalacyjne,  
   — końcówki kablowe, zaciski i konektory,  
   — pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.).  
Urządzenia elektryczne — wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Odbiorniki energii elektrycznej — urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  
Klasa ochronności — umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) — kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 
do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) „ ułatwia 
właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane 
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.  
Stopień ochrony lP — określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  
Obwód instalacji elektrycznej — zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
Przygotowanie podłoża — zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;  
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  
   — Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
   — Kucie bruzd i wnęk,  
   — Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
   — Montaż uchwytów do rur i przewodów,  
   — Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,  
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   — Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  
   — Oczyszczenie podłoża — przygotowanie do klejenia.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.7. Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  
   — projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 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. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 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. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
   — 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. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),  
   — 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. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów,  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.  – tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

65536. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:  
   — spełniania tych samych właściwości technicznych,  
   — przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:  
   — dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,  
   — wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
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Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
   — oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
   — wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
   — wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Kable i przewody  
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.  
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 
kV, a przekroje żył 16 do 1000 mm.  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, 
a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 
przewodu.  
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 
wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosi (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym 
zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 
mm należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.  
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże 
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej 
liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw 
oświetleniowych zamontowanych liniowo.  
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium 
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o 
określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.  
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  
Przepusty kablowe i osłony krawędzi — w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 
ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 
bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe).  
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo 
z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 
Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie 
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).  
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych 
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
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przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od — 5 do + 
60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają 
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg 
zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach — wysokość 176 do 2800 mm 
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe — zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, 
a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub 
sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 16 do  
63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice 
typowych rur karbowanych: od 16 do 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą 
być gładkie lub karbowane — średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od 13 do 42 mm, 
średnice typowych rur karbowanych giętkich: od 7 do 48 mm i sztywnych od 16 do 50 mm. Dla 
estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie 
osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.  
Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane 
z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów 
podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe 
punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do 
montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów 
podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w 
szlichcie o grubości 40 do 115 mm — z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także 
w podłogach pustakowych lub podniesionych.  
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 
wykonane także z metali).  
Uchwyty do rur instalacyjnych -  wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny lP 
2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu 
— występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podłogowe. W zależności 
od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka 
sprzętowa 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 70 mm 
lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żył do 6 mm. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i włączników instalacyjnych powinny by przystosowane do 
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mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 
umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt — ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  
2.2.4. Sprzęt instalacyjny  
• Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych:  
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoc 
wkrętów lub „pazurków”.  
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 
mm2.  
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia.  
• Podstawowe dane techniczne:  
   — napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  
   — prąd znamionowy: do 10 A,  
   — stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum lP 2X,  
   — stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum lP 44.  
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:  
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach 60 mm za pomoc wkrętów lub „pazurków”.  
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.  
• Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.  
• Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
Podstawowe dane techniczne gniazd:  
   — napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  
   — prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,  
   — prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,  
   — stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
   — stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy  
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej:  
   — dobór opraw i źródeł światła,  
   — plan rozmieszczenia opraw,  
   — rysunki sposobu mocowania opraw,  
   — plan instalacji zasilającej oprawy,  
   — obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,  
   — zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.  
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych — występują w czterech klasach 
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.  
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie 
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izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 
otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.  
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:  
   — do żarówek,  
   — do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),  
   — do lamp rtęciowych wysokoprężnych,  
   — do lamp sodowych,  
   — do lamp ksenonowych.  
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 
związane ze stopniami ochrony:  
   — zwykła IP 20  
   — zamknięta IP 4X  
   — pyłoodporna IP SX  
   — pyłoszczelna IP 6X  
   — kroploodporna IP Xl  
   — deszczodporna IPX3  
   — bryzgoodporna IP X4  
   — strugoodporna IP X5  
   — wodoodporna IP X7  
   — wodoszczelna IP X8  
W praktyce zdarza się „ że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 
64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i 
deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg 
ochronny dla opraw drogowych)  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
   — są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
   — są właściwie oznakowane i opakowane,  
   — spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
   — producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych — wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.  
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. Prace można 
wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
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4. TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2 Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: — 15°C i — 5°C dla krążków, ze względu na możliwość 
uszkodzenia izolacji.  
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.  
5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
(pkt. 2.2.2.), 
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie),  
   — puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,  
   — przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur,  
   — koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,  
   — wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm 
dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. 
W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie 
jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia,  
   — oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  
   — roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych,  
   — przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Azl:2000.  
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
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energii elektrycznej montowanego na ścianach.  
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.  
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.  
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe.  
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry.  
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.  
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej.  
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami.  
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych  
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:  
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego — dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu — głównej szyny uziemiającej.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.  
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-IEC  60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000  
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli:  
   — zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
   — zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  
   — stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  
   — sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  
   — poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
   — poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej,  
   — poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  
   — pomiarach rezystancji izolacji,  
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
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poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
   — przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  
   — instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 
pomp.  
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem:  
   — wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,  
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
   — dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
   — dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700: 1998/Az1 :2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 
końcowego.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 .Normy  
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  



 106 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych.  
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych.  
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.  
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
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przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).  
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego.  
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne.  
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 
ogólne.  
PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-E-04700: 1998/Az1 :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Azl).  
PN-E-93207: 1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207: 1998/Az1 :1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).  
PN-E-93210: 1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
10.2 Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
10.3 .Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
10.4 Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  
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65535. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego 
napięcia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
1.1. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
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.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania robót 
związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z:  
   — kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) 
rozdzielnicy,  
   — wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy 
rozdzielnicy (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia 
rozdzielnicy,  
   — zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu 
zgodnym z dokumentacją techniczną,  
   — dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu 
materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej,  
   — wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji 
pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,  
   — wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,  
   — przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,  
   — opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,  
   — montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,  
   — przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów 
kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”., a także podanymi poniżej:  
Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki  
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami 
zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów 
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w 
zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, 
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.  
Klasa ochronności — umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 
na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
Stopień ochrony obudowy IP — określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem 
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cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej — zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.  
Obwód instalacji elektrycznej — zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane 
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
Deklaracja zgodności — oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, 
niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”..  
1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych  
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią:  
   — projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 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. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
   — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 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. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.),  
   — 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. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),  
   — 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. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów,  
   — protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.  – tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji,  
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

65536. MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:  
   — spełniania tych samych właściwości technicznych,  
   — przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:  
   — dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,  
   — wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(lEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
   — oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
   — wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
   — wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Obudowy  
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są 
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod 
napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do 
wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego 
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych 
i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy 
montaż.  
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 
referencyjna.  
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 
obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę 
deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).  
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy 
dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych 
wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. 
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta 
obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek 
wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) 
oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).  
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN  
60446:2004.  
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic  
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź 
deklarację zgodności.  
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Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna.  
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn 
lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.  
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 
(4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy montować końcówki 
kablowe wg instrukcji producenta.  
Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych 
jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych 
długościach.  
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice  
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.  
Podstawowe sposoby montażu:  
   — zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,  
   — osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 
przygotowane w obudowie),  
   — przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 
wsporczej.  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki:  
   — są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
   — są właściwie oznakowane i opakowane,  
   — spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
   — producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji — wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic  
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

65537. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości 
materiałów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy 
stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 

65538. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów  
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych.  
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej 
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łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości 
uszkodzeń transportowych. 

65539. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.  
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych  
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień 
ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, 
dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja 
wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest 
załącznikiem do dokumentacji.  
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z 
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można 
pominąć.  
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.  
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.  
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególności:  
   — stopień ochronności,  
   — wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,  
   — typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, 
wnękowa  
   — typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 
słaboprądowa,  
   — sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,  
   — typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,  
   — sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 
dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-
EN 60439-2:2004,  
   — rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,  
   — sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań 
normy PN-EN 60439-3:2004,  
   — kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,  
   — kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 
znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,  
   — oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny 
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,  
   — w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona 
na rysunek schematu rozdzielnicy.  
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic 
mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. 
obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.  
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:  
   — wolnostojące,  
   — przyścienne,  
   — wiszące (naścienne),  
   — wnękowe.  
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową 
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IEC-439-l). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, 
zgodne z ww. wymogami normy.  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi 
norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi 
spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.  
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego 
z elementami pod napięciem.  
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu 
elementów wykonawczych od frontu.  
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 
ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy 
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca).  
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę 
jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w 
ramach dysponowanej powierzchni.  
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być 
wykonane minimum w II klasie ochronności.  
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki 
izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie.  
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z 
nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w 
sposób trwały.  
5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych  
Zakres robót obejmuje:  
   — przemieszczenie w strefie montażowej,  
   — rozpakowanie,  
   — ustawienie na miejscu montażu wg projektu,  
   — wyznaczenie miejsca zainstalowania,  
   — trasowanie,  
   — wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,  
   — osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 
zabetonowaniem,  
   — montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania 
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),  
   — podłączenie uziemienia,  
   — sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 
minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,  
   — sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,  
   — przeprowadzenie prób i badań.  
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 
kabli odpływowych. 

65540.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN  
60439-1:2003 i PN-E-04700: 1998/Azl :2000  
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli:  
   — zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
   — zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,  
   — napisów informacyjno-ostrzegawczych,  
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   — działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),  
   — działania sygnalizacji stanu położenia łączników,  
   — stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,  
   — stanu zewnętrznego głowic kablowych,  
   — stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,  
   — stanu ochrony przeciwporażeniowej,  
   — stanu urządzeń wentylacyjnych — chłodzenie rozdzielnicy,  
   — schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,  
   — stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,  
   — sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,  
   — poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 
przez wykonawcę montażu.  
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na:  
   — pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników,  
   — pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników,  
   — pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania 
wyłączników,  
   — badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),  
   — próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),  
   — pomiarów czasów łączenia układów zwiernik — odłącznik,  
   — pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników.  
 Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:  
   — pomiarach rezystancji izolacji,  
   — sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,  
   — zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci),  
   — zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników 
różnicowo prądowych, itp.  
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M2. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M2. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 ky.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-lEC 60364-6-61:2000.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

65541. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

65542. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.:  
   — wykonanie i montaż konstrukcji,  
   — ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów  
z przynależną do stosowania aparaturą,  
   — ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,  
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   — ustawienie rozdzielnicy,  
   — obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,  
   — instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.  
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem:  
   — instalacji wtynkowych i podtynkowych,  
   — sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,  
   — fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.  
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
   — izolacji torów głównych,  
   — izolacji torów pomocniczych,  
   — działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,  
   — działania mechanicznego łączników, blokad itp.,  
   — instalacji ochronnej.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-1EC  
60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1998/Azl :2000.  
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z 
tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a 
rozdzielnice o napięciu do 1 kV — induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.  
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania 
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania 
rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji 
eksploatacyjnej.  
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz 
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych 
(zamknięcie — otwarcie) każdego łącznika.  
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego 
— od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.  
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. 
W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.  
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole odbioru końcowego. 

65543. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

1. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 .Normy  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu PN-EN 60439-2:2004  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych  
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe  
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące 
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zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania 
dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe 
dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 
dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDC5) do rozdziału energii w sieciach  
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych  
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  
PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 
rozdzielczych  
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 
ogólne  
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w 
warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  
PN-E-04700: 1998/Azl :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Azl)  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze  
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  
10.2.3. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
 


