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WYMAGANIA OGÓLNE – KOD CPV 45000000 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z budową budynków mieszalnych jednorodzinnych w 
zabudowie szeregowej na terenie byłej zieleni miejskiej. 

Lokalizacja: 47-100 Strzelce Opolskie dz. 317/19 

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne wymagania, wspólne dla robót 
budowlanych objętymi niniejszą specyfikacją.  

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
-obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 -budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 
 -obiekt małej architektury. 
 
-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, 

-robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

-remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, 

-terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z urządzeniami zajmowanymi przez urządzenia zaplecza budowy, 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  i opisy służące 
realizacji obiektu i książę obmiaru robót, 

-dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

-aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

-istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane, 

-poleceniu i 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. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora 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 w rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

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

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

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

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, 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. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki majce 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 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, 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 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenie 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 dopuszczane na teren budowy, a 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń z tym związanych.  

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 uwzględniane w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy na jego koszt bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów. 

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. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 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. 
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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 ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 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. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego 
oraz na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 
właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji 
. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST, 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 
wykonaniu robót zostaną 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 ST, 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. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

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

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

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

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

6.2. 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. 

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

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie 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 dokumentacja projektowa i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. 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, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 
które spełniają wymogi ST. 

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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 i 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 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] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

 

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 dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót oraz sposobu rozliczenia robót 
tymczasowych i prac towarzyszących 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót 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 poprzez pisemne powiadomienie 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty 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  ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 
Odbiór częściowy 
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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 częściowego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) ora jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

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  ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w trakcie wykonywania 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 i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST 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. 

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. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2. protokoły odbioru robót częściowych, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji 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. 

 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

8.1. Projekt budowlany zatwierdzony ważnym pozwoleniem na budowę lub projekty 
budowlane w liczbie większej niż jeden, w ramach jednej inwestycji, zatwierdzone 
ważnym pozwoleniem na budowę. 

8.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 
poz. 1332) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 
roku poz.1986). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 799). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 
2068). 

8.3. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779). 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania  (Dz. U. 2014 r, , poz. 1040). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r, Nr 
129, poz. 844). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 r,  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. 2003 r,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. 2013r, poz. 1129). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r, poz. 1966). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r, Nr108, poz. 953). 
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ST–01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0 
 
1. WSTĘP 

1.1. Określenia podstawowe 

1.1.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

1.1.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.1.3. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem. 

1.1.4. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej: 

− dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

− książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 

− polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

− projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

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

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych 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. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

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

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
 

4. TRANSPORT 
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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 i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

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 Inspektora nadzoru 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. 

 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
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 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 

 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 
10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

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

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 

 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, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej 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 lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
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ST-02  – BETONOWANIE KOD 45262300-4    

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 

 

1.2. 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 Kod CPV 45000000-7. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej  - stal 
zbrojeniowa o fy=500 MPa i klasie ciągliwości min. B. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 

 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

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

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

5.1.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

5.1.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

5.1.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.1.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.1.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 

 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 

 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,05 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia 
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prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 
mm. 

 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
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– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/  

/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

 2. BI 8/92 poz. 38  

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST-03   ROBOTY MUROWE  - KOD CPV 45262500-6 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji 
murów budynków związanych z: 

− ustawieniem rusztowań 

− transportem materiałów 

− przygotowaniem zapraw 

− wykonaniem przegród pionowych 

Zakres robót obejmuje: 

− murowanie ścian nośnych oraz ścianek działowych, 

− murowanie przewodów kominowych  z pustaków betonowych,  

 –         ułożenie nadproży prefabrykowanych. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Elementy ścian i kominów. 

 Elementy ścienne: 
a) ściany nośne:  
− fundamentowe – z bloczków wapienno-piaskowych fundamentowych klasy 25 MPa gr. 18 
cm, murowanych na zaprawie cementowej M10 z wypełnionymi spoinami pionowymi, np. 
Silka E18S,  

− wewnętrzne i zewnętrzne, z wyjątkiem ścian przy dylatacji – z bloczków wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa gr. 18 cm, murowanych na cienkiej spoinie, zaprawa klejowa M10, 
np. Silka E18,  

− zewnętrzne przy dylatacji - z bloczków wapienno-piaskowych klasy 15 MPa gr. 15cm, 
murowanych na cienkiej spoinie, zaprawa klejowa M10, np. Silka E18,  
b) ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych klasy 15 MPa gr. 12 cm murowanych 

na cienkiej spoinie, np. Silka E12 

Kominy - element wentylacyjny betonowy np. firmy Schiedel, 

2.2. Zaprawy 

Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, w szczególności: 
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− nie zawierać domieszek organicznych 

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

Przygotowanie zaprawy 

− Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy Budowlane zwykłe” 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin 

− Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 

− Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701 „Cement powszechnego użytku”. Za zgoda Inspektora Nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 st. C.  

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć niejednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapnia i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

Do murowania ścian z bloczków wapienno-piaskowych zaleca się stosowanie systemowych 
zapraw jest najlepszym sposobem na zagwarantowanie odpowiednich parametrów 
użytkowych oraz trwałości przegród z  elementów Ytong. 

Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong-Silka to specjalna zaprawa przeznaczona do 
wznoszenia ścian z elementów Ytong i Silka oraz innych elementów o wysokiej dokładności 
wymiarowej z betonu komórkowego i silikatowych. 

Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong-Silka zimowa, to zaprawa przeznaczona do 
stosowania w okresie zimowym. Można jej używać w temperaturach poniżej +3°C i powyżej -
6°C. Temperatura podczas 12-godzinnego wiązania może spaść do -12°C. Wymaga dodatku 
spirytusu technicznego. 

Zaprawa do wypełniania ubytków jest przeznaczona do naprawy uszkodzonej powierzchni 
murów z betonu komórkowego. Wysoka termoizolacyjność zaprawy ogranicza ryzyko 
mostków termicznych. 

Zaprawa murarska z ziarnem podporowym umożliwia korektę ewentualnych różnic 
w wysokościach warstw bloczków oraz układanie wielkowymiarowych bloków 
z zachowaniem spoiny 3 mm. 

3.SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót murowych 

Sprzęt do wykonywania robót murowych 



  Strona 26 z 126 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania murów powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− Mieszarki do zapraw 

− Rusztowania 

− Betoniarki wolnospadowej 

− Pompy do zapraw 

− Przenośnych zbiorników na wodę 

− Poziomnice wężowe i uniwersalne 

4.TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zwilgoceniem. 

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

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zwilgoceniem. Cegły, bloczki i pustaki powinny być przewożone i 
składowane na paletach.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania murów 

− przy wznoszeniu murów należy zachować prawidłowe wiązania cegieł, pustaków i bloczków 

− jednakową grubość spoin oraz zgodność z rysunkami konstrukcyjnymi w pełnym zakresie 

− mury wykonuje się pasami o wysokości 1-1,2m, wznosząc je równomiernie  

− izolacje wodochronne w murze układa się na wyrównanej warstwie zaprawy cementowej, 
ciepłochronnej 

− wszelkie wnęki i bruzdy wykonuje się równocześnie ze wznoszeniem murów 

− kotwie, ściągi i belki obmurowuje się zaprawą cementową lub opiera na wieńcu żelbetowym 

− w przypadku murów tynkowanych tradycyjnie należy pozostawić nie zapełnione spoiny 

− mury nieotynkowane muszą być wykonywane ze szczególną uwagą (wysokość spoin, 
zabrudzenia) 

Pierwszą warstwę bloczków układamy na zaprawie cementowej o stosunku cementu do 
piasku 1:3 rozpoczynając murowanie od narożników. Każdy wmurowany bloczek wymaga 
wypoziomowania. Jego położenie sprawdzamy poziomnicą i w razie konieczności regulujemy 
za pomocą gumowego młotka. Szczególnie ważne jest dokładne wypoziomowanie narożników 



  Strona 27 z 126 

 

i pozostałych bloczków pierwszej warstwy. Możemy to sprawdzić za pomocą niwelatora. Linie 
prawidłowego ułożenia bloczków wyznaczamy a pomocą sznurka murarskiego rozciągniętego 
pomiędzy narożnikami ściany. Ułatwi nam to  uzupełniane warstwy następnymi bloczkami. W 
trakcie układania kolejnych bloczków koniecznie musimy sprawdzać ich wypoziomowanie. Do 
cięcia bloczków używamy piły elektrycznej. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy Budowlane zwykłe”  

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania przegród pionowych należy przeprowadzać w oparciu o wymagania zawarte w normie 
PN-87/B-03002 p.6.3. i powinny obejmować badania: 

− zgodności z dokumentacją projektową i powykonawczą,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości połączenia ścian, 

− wykonania przerw dylatacyjnych, 

− dopuszczalnych odchyłek. 

7.ODBIÓR ROBÓT 

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

Jeśli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny 
przekraczać: 

− 20mm w pionie na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku – miarodajna 
jest mniejsza wartość 

− 20mm w poziomie w osiach ścian nad i pod stropem 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1.Normy 

PN-85/B-04500 zaprawy Budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN/B-3002:2007 konstrukcje murowe Projektowanie i obliczenia.  

PN-EN 1008:2004 materiały Budowlane. Wody do betonów i zapraw. 

PN-EN 459-1:2003-1999 wapno 
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Cementy powszechnego użytku 

PN-ISO-9000(seria 9000-9004) normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczące zapraw do murów -  cz. 2 zaprawa murarska 
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ST-04 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZĘŚCI 
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW KOD CPV 45260000-7 
 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła 
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

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 ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych w częściach podziemnych i 
przyziemiach budynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

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

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

– bitumiczno-mineralne, 

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące 
materiały rolowe: 

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, 

– folie z tworzyw sztucznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu 
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów 
hydroizolacyjnych, takie jak:  

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub 
aprobatach technicznych.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 

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

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

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, 
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poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, 
poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 
1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.  

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7,  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane,  

b) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,  
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c) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 

d) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 

e) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów 
izolacyjnych z rolek. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 

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

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje się na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z bloczków betonowych, 
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– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, 
a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm 
wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie 
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio 
do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej 
lub karcie technicznej (katalogowej), 

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność 
do podłoża. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 
powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a 
mur należy wykonać na zaprawie cementowej. 

 Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie 
spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano 
w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i 
nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej 
o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
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 Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu 
i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania 
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu 
gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość 
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych 
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i 
przyziemi budynków 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i 
temperatura  podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– murów z cegły i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 
dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji 
technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub 
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, 
dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 



  Strona 35 z 126 

 

powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i 
temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 
metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 
powierzchni (fasety i sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 
podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o 
szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 
płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami 
podanymi w p-kcie 5.3. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. 
niniejszej ST, 

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
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– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 
podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań 
dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości 
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, 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, 

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, 
dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 
zakończeń krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w 
PN-92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 
niezwiązaniu izolacji z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać 
metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 
m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, 
wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

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

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje 
szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 
przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

8.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana 
Az1). 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 
(Zmiana A1). 
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ST-05  ROBOTY CIESIELSKIE -KOD CPV 45422000-1 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ciesielskich  
 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
ciesielskich związanych z: 

− deskowaniem ław i stóp fundamentowych, 

− deskowaniem słupów, podciągów, schodów i stropów, 

− montażem więźby dachowej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.MATERIAŁY 

Do wykonania robót ciesielskich przewiduje się użycie drewna litego oraz deskowań 
systemowych.  
W konstrukcjach drewnianych – więźbie dachowej - należy stosować drewno iglaste klasy 
minimum C27 zgodnie z PN-EN 338.  
 
Konstrukcje drewniane należy zabezpieczać środkami przeciwogniowymi, opóźniającymi 
czas zapłonu, odpowiednio do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
 
Drewno powinno albo mieć naturalną trwałość na korozje biologiczną zgodnie z PN-EN 350-
2 dla poszczególnych klas zagrożenia (określonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz 
PrPN-EN 335-3), albo być poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 
460.1) 

 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków 
eksploatacji i od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać: 
a) 18% – w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

b) 23% – w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
 
W celu zapewnienia właściwej trwałości konstrukcji należy uwzględniać następujące 
czynniki: 
– warunki użytkowania konstrukcji w trakcie wymaganego okresu przydatności użytkowej, 
– kryteria wymaganego zachowania się konstrukcji, 
– oczekiwane warunki środowiskowe, 
– skład, właściwości i zachowanie się materiałów, 
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– kształt elementów i ich szczegóły konstrukcyjne, 
– jakość wykonania i poziom kontroli, 
– środki ochrony. 
 

Łączniki. 
Łączniki metalowe i inne łączniki konstrukcyjne powinny być, tam gdzie jest to niezbędne, 
wykonane z materiałów odpornych na korozję albo być zabezpieczone przed korozją 
zgodnie z wymaganiami objętymi odpowiednimi przepisami. 
 

3.SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót ciesielskich. 

- piła tarczowa, 

-wiertarka, 

-dłuta ciesielskie, 

wciągarka, 

łapki ciesielskie, 

-młotki ciesielskie. 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego – Postanowienia ogólne. 

PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego – Zastosowanie do drewna litego. 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 

PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Naturalna 
trwałość drewna litego – Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na 
nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 

PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony – Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane – Metody badań. Określanie wytrzymałości na 
docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych. 

PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne – Oznaczanie wartości charakterystycznych 
właściwości mechanicznych i gęstości. 

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 

PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane – Metody badań. Określanie momentu 
uplastycznienia gwoździ. 

PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Naturalna trwałość 
drewna litego – Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego 
w klasach zagrożenia. 
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PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne – Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną. 

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne – Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. 

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 
warstwowo – Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w 
poprzek włókien. 

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane – Złącza na łączniki mechaniczne – Ogólne 
zasady określania wytrzymałości i odkształcalności. 
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ST-06 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH, WYKONYWANIE OBRÓBEK 
BLACHARSKICH CPV 45261210-9 
 

 
1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokryć dachowych dachówką wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymi. 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST -Wymagania ogólne. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

- 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, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez z producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 

 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Dachówka ceramiczna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN A304-2002 

Dachówki ceramiczne – Definicje i specyfikacja wyrobów. 

Wykończenie kalenicy – gąsiory ceramiczne układane na sucho mocowane wkrętami do łaty 

kalenicowej. 

W celu zapewnienia szczelności pokrycia należy na konstrukcji dachu ułożyć membranę z 

folii paro przepuszczalnej na pełnym deskowaniu dachu.  Folię należy dodatkowo mocować 

do konstrukcji dachu przy użyciu kontrłat o przekroju 25x50 mm.    
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Blacha tytanowo-cynkowa powinna odpowiadać normie PN-EN 988 . Grubości blachy 0,55 

mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub taśma o szerokości 0,2-1,0 m. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane  

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Dachówka oraz blacha mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
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- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych łat powinno być zgodne z wymaganiami PN-B-

02361:1999, 

- równość powierzchni powinien być taki, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a 

łatą kontrolną na długości 3 krokwi był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 

dachowej), 

- w podkładzie z łat powinny być osaczone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, 

 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15˚C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

w elementy wieloczłonowe 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m  

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 

w wykutych gniazdach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
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Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia  powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przez przystąpieniem do jego wykonania. 

  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

 

Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi robót jest: 

- dla robót 45261210 – Wykonywanie pokryć dachowych – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z 

powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia 

ich nie przekracza 0,50 m2, 

- dla robót 45261310 – Obróbki blacharskie oraz 45261320 – Rury i rynny spustowe – 1 m 

wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza  
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 

c) zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  

i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 

na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

 

 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1304  Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów dla budownictwa. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  

i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie  

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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ST-07 ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4 
 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3”Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.    
 

2. MATERIAŁY. 
Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
90/B-14501 „ Zaprawy Budowlane zwykłe” lub aprobata techniczną. 

2.1. Piasek. 
Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczególność: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
-zawierać różne frakcje, tj. drobnoziarnistą - 0,25-0,5 mm, średnioziarnistą 0,5-1,0 mm, 
1,0-2,0 mm - gruboziarnistą, 
-do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty, a do gładzi piasek drobnoziarnisty   
2.2. Cement. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy używać cementu portlandzkiego 
spełniającego wymagania normy: PN-B-19701 „Cement powszechnego użytku”.  
2.3. Wapno. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy używać wapna suchogaszonego, które należy 
zlasować minimum dobę przed przygotowaniem zaprawy. 
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń obcych.  
 
Alternatywnie można wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie 
pakowane w workach 25 kg. 

 

3. SPRZĘT. 
Do robót tynkarskich używa się : 
-mieszarkę do zapraw, 
-agregat tynkarski, 
-pompę do zapraw. 
 

4. TRANSPORT. 
Cement, wapno bądź gotowe zaprawy tynkarskie, jako materiały wrażliwe na 
zawilgocenie należy przewozić krytymi środkami transportu bądź na paletach 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić odkrytymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Tynkować należy przy temperaturze powyżej 50C. 
Świeże tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 
wysychaniem. 
Wszystkie powierzchnie do tynkowania powinny być nośne, wolne od pyłu i kurzu oraz 
bez tłustych plam. Wszelkie ubytki w ścianach należy uzupełnić.  
Zasadą wykonania tynków wielowarstwowych jest stosowanie zapraw niższej marki na 
kolejne warstwy tynku . 
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6. BADANIA. 
Podstawą odbioru technicznego tynków są następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 
-sprawdzenie materiałów, 
-sprawdzenie podłoży, 
sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
-sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-sprawdzenie grubości tynku, 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych, 
sprawdzenie wykończenia naroży, krawędzi i styków z innym podłożem. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne 
wyniki. 
Jeśli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania tynku nie powinny 
przekraczać: 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

     8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1.Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

P-88/B-32250 Materiały budowlane. Wody do betonów i zapraw. 

PN-B-30020-1999 Wapno 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Cementy powszechnego użytku 

PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczące zapraw do murów -  cz. 1 zaprawa tynkarska 
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ST-08   ROBOTY MALARSKIE CPV 45440000-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

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. 

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. 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” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

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 
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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 obiektu. 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy zastosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektu. 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektu należy zastosować: 

 farby na spoiwach: 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. 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. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  

 

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, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

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

 

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 ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  

 

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 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. 

 Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających 
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
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 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 

Lp. 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 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

5.3.2. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.3.3. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.4. 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. 

5.3.5. 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. 

5.3.6. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
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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 +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych 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. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. 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, 
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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.  

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 
cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

 

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, 
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 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 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: 

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 
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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 
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. 
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7 ODBIÓR ROBÓT 

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

 

8.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 
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ST-9  IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN I STROPODACHU  
KOD CPV 45321000-3  

 

1. WSTĘP 

1.1. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45321000-3, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 
mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy), 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

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

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę.  
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Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.2. 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 wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45321000-3 pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

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

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także 
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 
±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

-    płyty lamelowe z weły mineralnej fasadowej o λ=0,035 W/mK, gr. 18 cm; o λ=0,038 
W/mK, gr. 5 cm, 
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-   wełna mineralna w płytach o λ=0,039 W/mK, gr. 24 cm – do docieplenia stropu nad 
I piętrem, 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 
80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji 
włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju 
podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 
powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 
13164, 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

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

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 
odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 
Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione 
w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) 
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, 
rowkowy lub modelowany,  

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 
krzemianowych. 

2.2.8. Farby – farby elewacyjne krzemianowe (silikatowe) stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
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– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

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

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 

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

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 
4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania:  
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– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

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

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

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

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45321000-3  pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

 

4.2. Transport materiałów 

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

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

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

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

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

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45321000-3 , pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności 
systemu mostków termicznych,  

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

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

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

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
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Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 
off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawcza, 

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

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.ºWytyczne wykonawcze     

1 Prace dociepleniowe prowadzimy , gdy temperatura zewnętrzna powietrza , podłoża i 
minerału wbudowanego wynosi co najmniej +5 i nie więcej niż +25ºC . 

1 Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.  

2 Niezwiązane materiały [zaprawę zbrojącą, tynki ] chronimy przed działaniem deszczu poprzez 

rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej . 

3 Podłoże musi być mocne i czyste [ wolne od kurzu i oleju ] 

4 Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomocą szczotek 
lub wody pod dużym ciśnieniem. 

5 Stare , silnie chłonące podłoża pokrywamy specjalnym środkiem gruntującym.  

6 Elementy elewacji [żaluzje, parapety ] montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych.  

7 Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki 
blacharskiej od powierzchni elewacji , które umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.  

8 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt FASROCK na wysokości min. 40cm od poziomu terenu 
montujemy listwę cokołową z  kapinosem.  

9 Listwę mocujemy idealnie w poziomie , wokół całego budynku [5 kołków na 1m.b.] 

10 Płyty przyklejamy mijankowo metodą punktowo-krawędziową. 

11 W zależności od rodzaju podłoża stosujemy dwa rodzaje kołków ze stalowym trzpieniem Ø 8mm o 
łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem Ø 60mm. 

- struktury porowate  [ beton komórkowy, YTONG ] pustaki [cegła kratówka ,UNI MAX, 
POROTHERM] – łączniki wkręcane . 

- podłoże z cegłyceramicznej pełnej, cegły silikatowej, betonu – łączniki wbijane. 

12 Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić 

- w betonie i cegle pełnej –5cm  

- w cegle kratówce, betonie komórkowym – 8-9cm. 
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13 Otwory w betonie komórkowym wykonujemy wiertarką bezudarową.  

14 Dodatkowo mocujemy płyty z wełny łącznikami mechanicznymi .  

15 Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie 
powierzchnie w otworach okiennych , a w ich narożach wtapiamy pod katem 45º pasy siatki 
z włókna szklanego. 

16 W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy 
listwy narożne.  

17 Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy  pacy zębatej 10X10mm a następnie zatapiamy 
w niej siatkę z włókna szklanego. 

18 Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokosci minimum 10cm i tak ją 
zatapiamy , aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej.  

19 Na narożach budynku , ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę na około 10cm. 

20 W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej [ nieco 
mniejsza grubość zaprawy ] 

21 W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do nakładania 
podkładu tynkarskiego [zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem]  

22 Wykonujemy powłokę końcową , nakładając tynk mineralny przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej metodą “mokre na mokre”, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów w 
celu wyeliminowania różnic faktury nakładanego tynku. 

23 Wyschnięty tynk [po 7 dniach] malujemy farbą silikonową lub silikatową [farby te są 
paroprzepuszczalne i odporne na zabrudzenia] ‘ 

 

WENTYLACJA I PAROIZOLACJA  

Powierzchnia otworów do szczeliny wentylacyjnej o gr. 3-6 cm ,wraz z przestrzenią nad jętkami 
, kleszczami więźby powinna wynosić; 

- dla wylotów pod okapem – 0,002 powirzchni połaci dachu i min 200 cm² na 1 m.b.okapu  

- dla wylotów w kalenicy lub kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych albo wzdłuż 
naroży dachu kopertowego – 0,001 powierzchni dachu i min .200 cm² na 1 m.b. 
kalenicy, naroża. 

Paroizolację projektować z folii polietylenowej grubości 0,2 mm o paroprzepuszczalności 2-2,5 
g/m²/dobę we wszystkich pomieszczeniach o konstrukcji drewnianej i ciśnieniu pary wodnej 
13-16 hPa, czyli w praktyce tylko nad łazienką ,WC oraz kuchnią zlokalizowaną na poddaszu 
użytkowym .Paroizolację z folii aluminiowej stosować, gdy ciśnienie pary >16hPa. 

 

Klasa odporności ogniowej . 

Osłona konstrukcji drewnianej z dwuwarstwowym ociepleniem i pojedyńczą płytą g-k [12,5mm] 
najczęściej jako przegroda posiada klasę według nowych oznaczeń EI30 [minut ] lub dawnych 
FO,5 [godziny], zaś z podwójną płytą lub gr. 20 mm  - odpowiednio EI60 lub F1.  

 

WYTYCZNE WYKONAWCZE  

W przypadku pokrycia typu szczelnego dla pary wodnej zawsze nad ociepleniem połaci 
pozostawiamy 3-6 cm szczelinę wentylacyjną z wykonaniem ciągłego wlotu wzdłuż okapu  
oraz przestrzeni wylotu powietrza i pary przez 2 cm wycięcie papy i desek  lub folii WWK po 
obu stronach kalenicy  lub naroża albo montażem w dwóch ścianach szczytowych kratek 
wentylacyjnych.  

Układamy między jętkami lub kleszczami główne ocieplenie , montujemy wieszaki stalowe . 

Typu U i listwy rusztu pod płyty g-k oraz drugą warstwę termoizolacji bardzo dokładnie z 
docięciem płyt lub mat z niewielkim naddatkiem . 

Stosujemy wg potrzeb folię paroizolacyjną i montujemy okładzinę ,np. z płyty g-k.     
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Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. 

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

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 
styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 
rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 

5.4.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
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Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od 
wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  

8. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45321000-3 , pkt 6 

 

8.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

8.1.1. Badania materiałów 

8.1.2.  

8.1.3. Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST.  

8.1.4. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST. 

 

8.2. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie 
ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede 
wszystkim: 

8.2.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

8.2.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

8.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 

8.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
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8.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

8.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  

– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 

8.3. Badania w czasie odbioru robót 

8.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

8.3.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

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

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

Kategori
a tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie  
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  
w dokumentacji pionowego poziomego 

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

nie większe niż 
2 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 4 
mm w 
pomieszczenia
ch do 3,5 m 

nie większe niż 
3 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 
mm na całej 
powierzchni 
między 

nie większe niż  
3 mm na 1 m 
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wysokości oraz 
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczenia
ch powyżej 3,5 
m wysokości 

przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  

 

 

 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

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

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 13162:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2013  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

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

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

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-EN  ISO  12524:2003  Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno- wilgotnościowe.  

PN-EN 29052-1:2011  Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane 
w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.  

PN-EN  ISO  717  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych.  

- 1:1999  Cześć 1 Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

                                          -  2:1999  Część 2 Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.  

PN-EN 12354  - Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na 
podstawie właściwości elementów.  

  -1:2002  Część 1 Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczniami. 
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- 2:2002  Część 2 Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 
między pomieszczeniami. 

  -3:2002  Część 3  Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz. 

  -4:2003  Część 4  Przenikanie hałasu z budynku do środowiska.  

  -6:2005  Część 6  Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach.  

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania.  

PN-EN  13501-1:2004  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku 
.Część 1 Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

 

 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami). 

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

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

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

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

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

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

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
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– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

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

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

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

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

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

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do 
wyrobów budowlanych. 
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ST-10  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN PŁYTKAMI KOD CPV 45430000 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

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 ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

 

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 ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

 

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 
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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 ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

 

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. 

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 +5ºC 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 
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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 kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm  –  3 mm 

– 100 x 100 mm –  4 mm 

– 150 x 150 mm –  6 mm 

– 200 x 200 mm –  6 mm 

– 250 x 250 mm –  8 mm 

– 300 x 300 mm –  10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
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Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 

– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm –  około 4 mm 

– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 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: 

– podłoża 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. 
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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 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano 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 właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 



  Strona 77 z 126 

 

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 ST Kod CPV 45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

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. 
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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 1mm 

– 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, 
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− 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.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

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

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 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>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 

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

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
i siły łamiącej. 

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

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek 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. 
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

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

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. 

 

9.2 Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 
– 1990 rok. 

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny 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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ST-11 ROBOTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – KOD CPV 45421100-5 
 
1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej..    
 

2.MATERIAŁY. 
Stolarkę okienną i drzwiową należy zabudować wykończoną wraz z powłokami malarskimi 
oraz okuciami. 
Drzwi zewnętrzne – wejściowe do budynku z PVC, wyposażone w dwa zamki patentowe , po 
obwodzie należy zamontować uszczelkę. Próg ze stali nierdzewnej, profilowany, 
zapewniający szczelność przy zamkniętych drzwiach.  
Drzwi wewnętrzne typowe płytowe, wzmocnione malowane, fabrycznie wykończone. Nie 
dopuszcza się drzwi z rdzeniem w formie tzw. plastra miodu.  
Drzwi wyposażyć w okucia odpowiadające funkcji pomieszczenia, np. wkładki patentowe, w 
pomieszczeniach wc zamontować zapadki z sygnalizacja zajętości.    
Brama garażowa – segmentowa, podnoszona ocieplona w kolorze stolarki zewnętrznej 
sterowana automatycznie. 
 

3.WYKONANIE ROBÓT. 
Ościeżnice drzwiowe i okienne należy wstawić w gotowe otwory na przekładkach z tworzywa 
lub drewna, sprawdzić ich pionowość, zaklinować i zamontować do ościeży za pomocą 
kotew metalowych. Przestrzeń między ościeżnicą okienną lub drzwiową, a ościeżem należy 
wypełnić pianką montażową.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości lecz nie więcej 
niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m. 

Wykończenie styku ościeżnicy drzwiowej lub okiennej z tynkiem silikonem lub listwą 
maskującą. 

 

4.ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawą odbioru technicznego podłoży i posadzek są następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 
-sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć, 
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1.Normy 

PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne. 

PN-78/N-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podział. 
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PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania – Wymagania i metody badań. 
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ST-12 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA – KOD CPV 45332200-5, 
45330000-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych branży wodno-kanalizacyjnej. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.2. Wewnętrzną instalację wodociągową projektuje się  z przewodów wykonanych z 
polietylenu wysokiej gęstości, usieciowanego (PE-X) 

2.3. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną projektuje się  z przewodów wykonanych z 
niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U. 

3.WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu  wymagań przepisów techniczno-budowlanych. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych 
możlliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić p ścianach wewnętrznych. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej  

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlachcie podłogowej, powinny 
być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
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Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją . 

Przewody instalacji wodociągowej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się 
niestosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej, jeżeli: 

a) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 
26°C, 

b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

Minimalna odległość przeorów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 
wynosić 0,1 m. 

4. BADANIA ODBIORCZE 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w 
ramach odbiorów częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów części 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 

4.1.Przygotowanie do badania szczelności woda zimną 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja, nie może 
być przemarznięty. Podczas płukania, wszystkie zawory przelotowe, powinny być całkowicie 
otwarte. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

 

 

4.2 Przebieg badania szczelności woda zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę wodną do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
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Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie występowania w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności, należy zwiększyć 
ciśnienie instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów.  

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 

 

 

4.3.Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem niezawierającym 
oleju. 

Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna 
przekraczać 3 bar. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar. 

Sprężarka, używana podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, powinna 
być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu 
wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10%. 

Podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, należy zwrócić szczególną 
uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym 
możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy 
stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je 
lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez 
manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 



  Strona 87 z 126 

 

badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono 
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

5.ODBIÓR ROBÓT 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym, 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

b) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, z 
których wykonano instalację,  

c) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku bodowy 
uzasadnienia konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorowych, 

d) uruchomić instalację, sprawdzić osiągani zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

6. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, 
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Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, 
Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 
poz. 690, Nr 33/0, poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 
58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 
poz. 714) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 
140/98 poz. 906) 

PN-92/B-01706 I Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana 
Az1. 

PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
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PN-81/B-107000,00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania. 

PN-81/B-107000,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 
badania. 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 
badania 
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ST-13  INSTALACJA CENRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7  
 

1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych wewnątrz budynku. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu instalacji 
c.o., cwu, kotłowni w budynku sali gimnastycznej: 

− montaż rurociągów, 

− montaż armatury, 

− montaż urządzeń, 

− badanie instalacji, 

− wykonanie izolacji termicznej, 

− regulacja działania instalacji, 

− wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyposażeniem kotłowni. 

1.4. Definicje 

1.4.1. Instalacja grzewcza wodna 

Instalację grzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych woda 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, 
wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), 
oddzielony zaworami od źródła ciepła 

1.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania wodna 

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do 
rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszczeń. 

1.4.3. Woda instalacyjna (czynnik grzewczy) 

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżający temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodą. 

1.4.4.  Źródła ciepła 

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 
kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

1.4.5. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, która, dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji, nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.4.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
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Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
najniższym punkcie instalacji. 

1.4.7. Ciśnienie próbne, ppróbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

1.4.8. Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 °C. 

1.4.9. Ciśnienie robocze urządzenia 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to 
znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie 
spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

1.4.10. Temperatura robocza, trob (lub toper) 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji, nie może być przekroczona 
w żadnym jej punkcie. 

1.4.11. Średnica nominalna (DN lub dn) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej), wyrażonej w 
milimetrach. 

1.4.12. Nominalna grubość ścianki rury (en) 

Grubość ścianki, która jest zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 
ścianki rury, wyrażonej w milimetrach. 

1.4.13. Temperatura awaryjna, ta (lub tmat) – dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka 
może wystąpić w czasie pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego 
i zabezpieczającego instalację, która, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji, niemoce 
być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.4.14. Trwałość instalacji – wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 
temperatury podano w ZAT – zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz pkt 7 ST). 
Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem 
sum czasów pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej 
z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w 
czasie 50-letniej eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie może 
przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie okresu 
trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

1.4.15. Specyfikacja techniczna 

Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w 
zakresie jakości, parametrów technicznych, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, 
znakowania i oznaczania wyrobu. 
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2. METRIAŁY 

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach grzewczych 

2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą prawo budowlane 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia, 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

Projektuje się wykonanie odcinków instalacji c.o. z następujących materiałów: 

 przewody rozdzielcze poziome i pionowe – przewody biegnące od kotła do 
rozdzielaczy – miedziane, łączone przez lutowanie lub zaciskanie, prowadzone na ścianach 
lub w bruzdach poziomych i pionowych. 

 podłączenia grzejników – przewody biegnące od rozdzielaczy do grzejników – z 
tworzywa sztucznego, np. polietylenu usieciowanego, prowadzone w warstwie 
podposadzkowej. 

3. SPRZĘT 

− Zgrzewarka elektryczna 

− Palnik acetylenowo-tlenowy 

− gwintarka ręczna 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Wymagania ogólne 

Instalacja ogrzewcza powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 
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c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem budowlanego. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów, możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 
układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, itp. Powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlachcie podłogowej, 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej) i cieplnej. 

Nie dopuszcza się oprowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1cm na kondygnację. 

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nieprzekraczającej DN 40;. Odległość 
między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny 
montaż tych przewodów. 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 
przewodów gazowych. 

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny, 
co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów 
doprowadzanych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być 
większa od średnicy zewnętrznej największego przewodu c.o. najmniej o 10%. 

4.2. Podpory 
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4.3.1. Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczeni podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
naprężeń i odkształceń przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny 
pionowy przesuw przewodu. 

 

4.3.2. Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez 
podpór pod warunkiem umieszczenia do w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w 
„peszlu”) osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 

Celowe jest takie ułożenie rury, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni przegrody, na której przewód jest układany. 

Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 

4.3. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuje ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

a) Co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) Co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. 
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze 
ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym. 

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie 
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 

4.4. Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
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Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 
odpowietrzania.  

Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika. 

Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach 
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producentów grzejników. 

Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i 
mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 
członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż 
dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch 
członów, które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie. 

Grzejniki rurowe żebrowe i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik na 1m 
długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach 
wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy 
zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy. 

Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora. 

Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej 
w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami. 

Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, 
stosując odpowiednio wymienione wyżej zasady. 

Grzejniki, których montaż w kanale podłogowym dopuszcza producent, należy 
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 

Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono 
w tablicy poniżej. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest 
możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z 
gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia badania szczelności izolacji. Jeżeli badanie to 
będzie przeprowadzone wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w 
odpowietrzniki miejscowe. 

Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w 
sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia 
przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 

Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (poniżej przewodów rozdzielczych) 
należy wyposażyć w armaturę spustową. 
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Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 

Rodzaj grzejnika 
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5 10 15 

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

2) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli 
odległość ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach 
zaakceptowanych przez producenta grzejnika 

 

4.5. Płyta grzejnika ogrzewania podłogowego 

W razie wykonania płyty grzejnika ogrzewania podłogowego należy wykonywać ją zgodnie z 
projektem technicznym, oraz według szczegółowej instrukcji wykonania, autoryzowanej przez 
dostawcę wyrobów użytych do wykonania grzejnika ogrzewania podłogowego. 

Wszystkie wyroby użyte do wykonania grzejnika ogrzewania podłogowego oraz zasady 
ich wbudowywania, w tym sposób wykonywania płyty grzejnika, powinny składać się na 
jednolity system. System ten powinien określać wyroby i czynności dotyczące: 

− przygotowania podłoża nośnego, 

− wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowej, 

− ułożenia warstw izolacji cieplnej, 

− wykonania dylatacji płyty grzejnika, 

− wykonania izolacji brzegowej pomiędzy płytą grzejnika i przegrodami pionowymi, 

− ułożenia i mocowania przewodów wężownic, 

− wykonania przejść przewodów wężownic przez dylatacje oraz ich podłączenie do 
rozdzielaczy, 

− próby szczelności przewodów wężownic, 
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− zalewania jastrychem przewodów wężownic (podczas zalewania jastrychem zaleca się 
utrzymanie w wężownicy ciśnienia próbnego), 

− zapewnienia właściwych warunków i czasu wiązania jastrychu, 

− wygrzewania płyty grzejnika, 

− ustalenia warunków układania na płycie grzejnika zaprojektowanej warstwy wierzchniej 
podłogi (posadzki ceramicznej, wykładziny dywanowej lub innej). 

W przypadku braku instrukcji wykonania płyty grzejnika ogrzewania podłogowego 
autoryzowanej przez dostawcę wyrobów użytych do wykonania tego grzejnika, wykonanie 
powinno być zgodne z projektem technicznym z zawartą w nim szczegółową instrukcją 
wykonania. 

4.6. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 

Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 
dodatkowego zamocowania. 

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na 
gałęziach, powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji, woda 
napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych)wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) niepowodującego zanieczyszczenia wody. 

Każdy pion i wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 
2÷3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20÷25 grzejników, powinny być wyposażone 
w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego 
i powrotnego. 

4.7. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej 

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów 
różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
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Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawiania należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w 
projekcie technicznym instalacji. 

4.9. Instalacja do dozowania inhibitora korozji 

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach, gdy wprowadzenie inhibitora jest 
wymagane, powinna być wykonana w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym 
instalacji. 

4.10. Izolacja cieplna 

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się niestosowanie 
izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierchu przegrody w pomieszczeniu, w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 
26°C, 

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone, s sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach niecałkowicie wyschniętych lub z 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniane 
się ognia. 

 

4.11. Oznaczenie 
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Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji 
ogrzewczej. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach niebędących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniu i 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 
budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z 
użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5. BADANIA ODBIORCZE 

5.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej wodą. 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w 
ramach odbiorów częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów części 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

Podczas badani szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 
źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja, nie może 
być przemarznięty. Podczas płukania, wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i 
grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 
zamknięte. 

Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i 
niewypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania, instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z 
elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 
doprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik. 

Bezpośrednio po płukaniu instalację należy napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania 
wody stosowanej do napełnienia i uzupełnienia instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 8. 
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Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, 
przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

c) Zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nieoddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, 

d) Nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji 
przy minimalizacji skutków korozji. 

Przebieg badania szczelności woda zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę wodną do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

e) 0,3 bar przy zakresie do 10 bar, 

f) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie występowania w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności, należy zwiększyć 
ciśnienie instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy poniżej, a 
badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w kolejnych 
tablicach. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 
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Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji 
ogrzewczej 

Lp. Rodzaj 
instalacji lub 

grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaj urządzeń 
odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 

instalacji 

- - - - bar 

 1 instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia  
t1 < 100°C 

zgodnie z 
wymaganiami: 
PN-B-02413 
lub  
PN-B-02414 

a) dowolne, z 
ograniczeniami 
wynikającymi z 
właściwej polskiej 
normy lub aprobaty 
technicznej 

b) grzejniki płaszczyznowe 
(z właściwym 
ograniczeniem 
temperatury) 

pr *) + 2 lecz nie 
mniej niż 4 bary 

(wężownice 
grzejnika 
płaszczyznowego 
należy przed 
zalaniem 
jastrychem, poddać 
badaniu szczelności 
na ciśnienie pr *) + 2 
lecz nie mniej niż 9 
bar) 

2 Instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia  
100 ≤ t1 ≤ 
120°C 
 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 
polskiej normy lub 
aprobaty technicznej 

9 

3 Instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia  
t1 > 120°C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne, w zakresie 
wynikającym z właściwej 
polskiej normy lub 
aprobaty technicznej, w 
tym w szczególności 
grzejniki: 
a) z rur gładkich i 

ożebrowanych 
stalowych 

b) taśmy promieniujące 
c) z rur żebrowych 

żeliwnych 

1,5 pr *) 

*)  ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

 

 

Badanie odbiorowi szczelności wodą zimną, 
 instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów metalowych (ze stali lub miedzi) 

Połączenia 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki uznania wyników 
badania za pozytywne 

 spawane, 
lutowane, 
zaciskane *), 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 
brak przecieków i roszeń, 
szczególnie na 
połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji 
½ godziny 

j.w. ponadto manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia 
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gwintowane podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 
brak przecieków i roszenia 
szczególnie na 
połączeniach i dławnicach 

 obserwowanie instalacji 
½ godziny 

j.w., ponadto ciśnienie na 
manometrze nie spadnie 
więcej niż o 2% 

*) połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowywanie 

 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, 

Instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki zakończenia 
badania z wynikiem 

pozytywnym 

 Badanie wstępne 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 

drak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia 
spowodowany jest wyłącznie 
elastycznością przewodów z 
tworzywa sztucznego 

obserwacja instalacji i podniesienie 
ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji i podniesienie 
ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia póbnego 

- 

obserwacja instalacji 
½ godziny 

brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nie większy 
niż o 0,6 bar 

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania 
wstępnego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. 
W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać 
badanie wstępne od początku. 

Badanie główne 
(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym 

zakończonym wynikiem pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 
brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nie większy 
niż 0,2 bar obserwacja instalacji 2 godziny 

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania 
głównego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. 
W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać 
całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego. 

UWAGA 2: nadanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze 
szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, dla których 
producent wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych w ST badaniami 
uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające 
(do badania uzupełniającego, 

jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa sztucznego,  
należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem 

pozytywnym) 
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Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za 
zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta 
przewodów z tworzywa sztucznego 

 

5.2. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem niezawierającym 
oleju. 

Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna 
przekraczać 3 bar. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar. 

Sprężarka, używana podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, powinna 
być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu 
wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10%. 

Podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, należy zwrócić szczególną 
uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym 
możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy 
stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je 
lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez 
manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono 
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja ogrzewcza 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.3. Badania odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

− ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

− podłączyć naczynia wzbiorcze, 

− sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona wykonana, 

− sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 

− w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym – sprawdzić czy 
właściwy jest poziom wody w naczyniu, 

− w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy 
ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
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− uruchomić pompy obiegowe, 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie 
punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 
zaprojektowanymi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem – jeżeli istnieje taka 
konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność 
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części 
zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 
prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie 
istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej 
instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonane są rury i grzejniki. 

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury 
zewnętrznej, należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

Jeżeli badanie szczelności przeprowadzone jest w ramach odbioru częściowego, to 
badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która 
została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do 
pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 

5.5. Badania odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one 
na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji technicznej instalacji. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejników), odpowietrzanie 
odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego1. Następnie, po co najmniej 
dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco, można przeprowadzić badanie 
odbiorcze skuteczności odpowietrzenia instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób 
pośredni, sprawdzając „na dotyk” czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. Są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

                                                 
1  
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 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja powinna zostać przedstawiona do ponownych badań. 

5.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-02419. 

 Podczas badania należy sprawdzić czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz 
zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym. 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.9. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

5.9.1. Prowadzenie badania 

Przed przystąpieniem do badania 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 uch wpływ a warunki regulacji 
uwzględniony w protokole odbioru. 

Badanie działania i szczelności na gorąco należ przeprowadzić: 

a) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

b) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań zabezpieczenia instalacji, 

c) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien 
być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic, itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 
badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a 
po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 
o,1% jego pojemności. 

Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla 
celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji 
wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
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Po przeprowadzeniu badania powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.9.2. Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w 
następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ±0,5K. Pomiarów należy dokonywać miejscach zacienionych na wysokości 
1,5m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku. 

b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ±o,5K. 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa. 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Pomiarów należy 
dokonywać na wysokości 0,75m nad podłogą w środku pomieszczenia, a w większych 
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od 
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a odległość między punktami pomiarowymi 
nie przekraczała 10m. 

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się 
dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu, itp.) po 
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie 
nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na 
powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli 
została ona nałożona fabrycznie. 

 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badanie armatury odcinającej, z regulacją montażową przy odbiorze instalacji, obejmuje 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem technicznym, 

b) szczelności połączeń armatury, 

c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

e) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 

f) poprawności i szczelności montażu połączę armatury (regulatorów), 
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g) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów), 

h) poprawności montażu elementów i połączę automatycznej regulacji, 

i) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 
ruchu próbnego, 

j) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

k) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

6. ODIÓR ROBÓT 

6.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem 
i prawidłowe wykonanie elementów instalacji. 

Odbiorów międzyoperacyjnych należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, w przypadku odcinka 
poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, w 
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja 
cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór – wymiary wewnętrzne, wykonanie dla i 
ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W Protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 

6.3. Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej 
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Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części 
instalacji ogrzewczej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych z zamurowanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczyznowych, w warstwach 
budowlanych podłogi, wężownic, grzejników ogrzewania podłogowego ułożonych i 
zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody Budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowej pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

6.4. Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 
grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 
wymagań rozporządzenia [2] (patrz pkt 7 ST) w zakresie izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań związanych z oszczędnością energii. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

d) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnym zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
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e) dziennik budowy, 

f) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 

g) obmiary powykonawcze, 

h) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

i) protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 

j) protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

k) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, z 
których wykonano instalację,  

l) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

m) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

n) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

e) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 

f) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku bodowy 
uzasadnienia konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

g) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

h) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 

i) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorowych, 

j) uruchomić instalację, sprawdzić osiągani zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

7. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, 
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, 
Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718) 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 
poz. 690, Nr 33/0, poz. 270) 
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[14] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836) 

[15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[16] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728) 

[17] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673) 

[18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53) 

[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 
58) 

[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 
poz. 714) 

[21] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[22] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 
140/98 poz. 906) 

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.. 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody 
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do 
rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania 
miękkiego i twardego. 
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PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do 
rur miedzianych z końcówkami do zaciskania. 

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do 
rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania. 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 
końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 
rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania 
twardego. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty Budowlane i elementy budynku. Opór cieplny w 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje, oznaczenia. 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancja, oznaczenia. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. 
Wymagania.  

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do 
sieci cieplnych. Wymagania. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania. 

PN-91/B-20420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600m3. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze 
zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych 
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 
ciepłowniczych. 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody. 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, ogólne 
zastosowania. 

PN-79/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 
Rowki do spawania. 

PN-75/M-69017 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 
dla przesyłanych czynników. 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) i elementy łączące 
w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i 
elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego 
kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa 1997 r. 

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody 
użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące 
zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Technik Instalacyjnych INSTAL. 
Warszawa, czerwiec 1999 r. 
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ST-14 ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH KUBATUROWYCH – KOD CPV 45330000-3 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektromontażowych  

 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1 dla następującego zakresu robót: 
-budowa rozdzielni głównej – kd CPV 45317300-5 
-budowa wewnętrznych linii zasilających – kod CPV 45310000-3 
-montaż tablic rozdzielczych– kod CPV 45310000-3, 
-montaż przewodów instalacji oświetleniowej i siłowej – kod CPV  45310000-3, 
-montaż opraw oświetleniowych –kod CPV 45311200-2, 
-prace pomiarowe i odbiorcze – kod CPV 45310000-3. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.2. w zakresie zgodnym z 
projektami wykonawczymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Wymagania szczegółowe dotyczące robót. 

Materiały. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST.  

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

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

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

3. Wykonanie robót. 

3.1. Rozdzielnia główna. 

Rozdzielnica główna powinna być wyposażona w aparaturę rozdzielcza opisaną w projekcie. 
Elementy układu pomiarowego powinny być osłonięte i przystosowane do oplombowania. 

Miejsce pod zabudowę licznika  powinno być wykonane zgodnie z wymogami dostawcy energii 
elektrycznej. 

 

3.2. Montaż tablic rozdzielczych. 

Poszczególne tablice rozdzielcze należy wykonać na podstawie schematów określających 
wyposażenie w aparaty rozdzielcze. Zastosować obudowy dostosowane do wyposażenia i do 
wymogów wynikających z lokalizacji tablicy.  

  

3.3. Układania przewodów. 

Układanie przewodów należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną, w liniach prostych 
równoległych do ścian i stropów. Przejścia przewodów przez ściany należy wykonać w trwale 
mocowanych rurkach ochronnych o średnicy wynoszącej co najmniej 1,5- krotną wartość 
średnicy przewodu. Przepusty po wciągnięciu przewodów uszczelnić pianką. Przewody należy 
układać pod tynkiem. 

 

3.4. Montaż opraw oświetleniowych. 

Oprawy oświetleniowe należy montować na stropie w miejscach przedstawionych w 
dokumentacji, w sposób zgodny z instrukcją montażu podaną przez wytwórcę. Po 
przykręceniu oprawy należy wprowadzić do niej przewód kabelkowy, wykonać uszczelnienie 
na fabrycznie zamontowanym dławiku i dokonać podłączeń do listwy zaciskowej wewnątrz 
oprawy. 

 

3.5. Montaż osprzętu. 

Gniazdka wtyczkowe należy montować na wysokości 80 cm nad posadzką w 
pomieszczeniach zajęć oraz sanitarnych oraz 30 cm nad posadzką w korytarzach. Łączniki 
należy montować na wysokości 120 cm nad posadzką przy drzwiach do pomieszczeń, zgodnie 
z dokumentacja techniczną. 

  

3.6. Montaż połączeń wyrównawczych. 

Wszystkie połączenia przewodów wyrównawczych do głównej szyny uziemiającej należy 
wykonać przez skręcanie, w sposób trwały, pewny i zabezpieczony przed korozją. 

Przewody wyrównawcze winny mieć izolację dwubarwna ziolono-żółtą. Szynę wyrównawczą 
należy pomalować również na przemian na kolor zielony żółty paskami o szerokości 5 cm. 
Szynę uziemiającą należy połączyć z uziomem budynku przez spawanie, a miejsce spawu 
zabezpieczyć antykorozyjnie.  
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4. Przepisy związane. 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych- Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalenia ogólnych 
charakterystyk. 

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 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

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 prażeniem prądem 
elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona izolacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych – Ochrona przeciwporażeniowa. 

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. 
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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 – Uziemienie i przewody ochronne. 

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

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Sprawdzanie – 
Sprawdzanie odbiorcze. 
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ST-15 INSTRALACJA GAZOWA KOD CPV 45333000-0 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej od punktu 
gazowego mieszczącego główny kurek odcinający oraz gazomierz w wentylowanej 
szafce w granicy działki do kotła gazowego zlokalizowanego w kotłowni na I piętrze 
budynku.  
Określenia podstawowe  
Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym, spełniający wymagania 
szczelności wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym 
wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu 
urządzeń przewodami spalinowymi.  
Kurek odcinający – urządzenie niebędące kurkiem głównym, montowane na 
przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, 
gazomierza lub urządzenia gazowego.  
Urządzenie gazowe – takie urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie 
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii 
cieplnej.  
Antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego – powłoka zabezpieczająca 
stalowy przewód gazowy przed korozją, wykonana po odbiorze technicznym instalacji 
gazowej.  
Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, 
obliczone z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i 
nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. - wielkość 
najczęściej określana w m3 /h.  
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy 
instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej 
do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest 
próba szczelności.  
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 
gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia 
obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.  
Próba szczelności instalacji gazowej– czynność polegająca na utrzymaniu przez 
określony czas w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu 
obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania 
do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.  
Przewód gazowy – przewód instalacji gazowej, odcinek rury stalowej, miedzianej lub 
wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.  
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu 
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej.  
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przez 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 
przewód instalacji gazowej.  
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Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody 
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3 , wielkość mniejsza od 
ciepła spalania o ok. 10%.  
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone.  
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, 
w którym określa się jakie wymagania należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) 
mógł być przyłączony do sieci gazowej.  
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym)– urządzenie 
powodujące zamknięcie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie 
zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym.  
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do 
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w 
wymaganej ilości podanej w [m3 /h] i [m3 /rok], spełniające parametry fizyko-
chemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa się także 
maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj 
zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa jest dostawa 
gazu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego w 
przypadku działań nie określonych w projekcie technicznym. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy 
danej sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane 
przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  
2.2. Urządzenia  
Montowane urządzenia muszą posiadać założone w projekcie charakterystyczne 
parametry techniczne oraz jakość i koszty eksploatacji porównywalne z urządzeniami 
dobranymi przez projektanta. Urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne o 
dopuszczeniu stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL lub deklaracje zgodności oraz 
znak bezpieczeństwa “B”. Dostarczone na budowę urządzenia muszą być fabrycznie 
zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu i 
składowania. Rozpakowanie urządzeń powinno odbywać się bezpośrednio przed 
montażem.  
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2.3. Rurociągi  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonywania instalacji gazowych w 
budynkach mieszkalnych możemy stosować rury ze stali czarnej rur bez szwu wg 
normy PN-H-74219 i ZN-G-3101, łączonych za pomocą spawania oraz rury miedziane 
w stanie twardym wykonane zgodnie z normą PN-EN 1057, w których grubość ścianki 
nie może być mniejsza niż 1 mm.  
Rury miedziane łączone są: 
* z zastosowaniem łączników lutowanych na twardo; 
* z zastosowaniem łączników zaprasowywanych. 
Łącznik zaprasowywany do instalacji gazowych po przebyciu badań i procesu 
certyfikacji powinien posiadać wymagane prawem oznaczenia (najczęściej na 
opakowaniu jednostkowym i/lub bezpośrednio na złączce) zawierające m.in. 
informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodności, numerze Aprobaty Technicznej 
i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne.  
Zewnętrzny odcinek instalacji gazowej ułożony pod ziemią wykonany będzie z 
polietylenu (PE) z szeregu SDR 11 klasy 80 lub 100, który nie może być stosowany 
bez osłony nad ziemią. Dlatego, aby instalacja gazowa była bezpieczna i wykonana 
zgodnie z przepisami, należy zastosować prefabrykowane przyłącze gazowe do 
budynku.  
Składa się ono z przejścia z rury PE na rurę stalową umieszczonego pod ziemią i 
preizolowanej rury doprowadzającej gaz do zaworu. Stosuje się również kolumny 
przyłącza, w których rura PE osłonięta rurą osłonową wychodzi nad ziemię.  
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt stosowany do transportu, 
przeładunku i rozładunku powinien być dostosowany do ciężaru i gabarytów 
transportowanych materiałów (ładowność, udźwig, wysięg, itp.). W zależności od 
potrzeb i przyjętej technologii wykonawca powinien dostarczyć:  
- samochód dostawczy  
− samochód skrzyniowy  
− dźwig,  
− obcinarki,  
− giętarki,  
− zaciskarki,  
− spawarki,  
- urządzenia do czyszczenia,  
- inne, nie wymienione wyżej narzędzia wymagane przez producentów rur, armatury i 
urządzeń.  
4. Transport i składowanie  
Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, 
osób trzecich oraz nie powodować pogorszenia jakości przewożonych i dowożonych 
wyrobów budowlanych. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymogami podanymi przez  
producenta. Przewożone urządzenia powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. Rury 
w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
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przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Rury należy 
przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu. W sposób 
gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie wymagań BHP. Niedopuszczalne jest rzucanie oraz ciągnięcie rur. 
Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.  
5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian w czasie realizacji robót w stosunku do rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku 
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, kierownik 
budowy wspólnie z inspektorem nadzoru uzgadniają w formie protokołu konieczności 
zakres tych prac podając uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić 
do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu konieczności oraz stosownego aneksu lub nowej umowy na przedmiotowy 
zakres robót.  
5.1. Montaż urządzeń  
Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urządzenia. 
Elementy należy przed montażem sprawdzić, dokonując odbioru częściowego pod 
względem zachowania tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Wszelkie prace antykorozyjne urządzeń powinny być wykonane u wytwórcy przed 
montażem, natomiast po montażu wykonać ewentualne uzupełnienia zabezpieczające 
miejsca uszkodzone w czasie montażu. Wszystkie urządzenia powinny być 
montowane zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta. Urządzenia powinny być 
łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę 
poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń. 
Urządzenia montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało 
zniszczone, urządzenia należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
związanych z montażem. Podłączenia do urządzeń powinny być tak ukształtowane, 
aby po połączeniu i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia. Urządzenia 
i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura, natężenie 
przepływu, itp.) instalacji, w której będą zainstalowane. Rurociągi montować tak, aby 
siły pochodzące od ich ciężaru, ugięcia i wydłużenia nie były przenoszone na 
urządzenia.  
5.2. Montaż rurociągów instalacji gazowej  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót:  
- montaż kotła gazowego, 
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- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
- wykonanie gniazd, przebicie otworów w przegrodach budowlanych, 
- roboty ziemne pod zewnętrzny odcinek instalacji gazowej, 
- osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur,  
- założenie tulei ochronnych,  
- łączenie rurociągów, 
- montaż prefabrykowanej szafki punktu punktu gazowego, 
- próba szczelności instalacji gazowej.  
Przewody powinny spoczywać na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian i 
sufitu. Rurociągi mocować za pomocą typowych obejm. W miejscach przejść 
przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  
Zewnętrzny odcinek instalacji gazowej ułożyć na głębokości min. 0,8m w obsypce 
piaskowej i oznaczyć taśmą wykrywczą koloru żółtego. 
Pomiędzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji powinny 
być zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaż i późniejszą 
eksploatację. Przewody gazowe prowadzić w odległości 10 cm powyżej innych 
przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą się krzyżować z innymi 
instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych 
nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe.  
5.3. Montaż armatury  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura, natężenie 
przepływu, itp.) instalacji, w której będą zainstalowane. Przed zamontowaniem 
armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić i dokonać próby otwarcia i zamknięcia 
oraz usunąć zanieczyszczenia i zaślepienia. Należy przestrzegać dopuszczalnych 
przez producenta warunków i pozycji pracy. Przy łączeniu z rurociągiem należy 
zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz zachować właściwą kolejność. Instalacja 
powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub ich części do celów remontowych, 
prób i badań. Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonać ściśle 
według instrukcji producenta.  
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne  
Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Przygotowanie powierzchni do malowania:  
− przed malowaniem należy usunąć z powierzchni rurociągu rdzę, oleje oraz smary, 
żużle i topik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia,  
− powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 
zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin,  
− powierzchnie należy oczyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone 
powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w 
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt należy dobrać do 
przewidywanego zestawu malarskiego,  
− oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych 
szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych,  
− oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć 
metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika,  
− przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.  
Warunki prowadzenia prac malarskich:  
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− pokrycie nawierzchniowe należy układać po dokonaniu przeglądu powłoki 
podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie 
magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji,  
− należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić 
próby techniczne malarskie, − gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń 
lub pęknięć,  
− po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych 
zabezpieczeń. W przypadku, gdy przed montażem nie wykonano powłoki 
nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.  
Rury gazowe powinny być malowane na żółto.  
6. Kontrola jakości robót  
Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości 
wykonania i szczelności instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
kontrolne, a kopie ich wyników przedstawić Inspektorowi.  
W czasie realizacji instalacji działania kontrolne powinny w szczególności obejmować:  
• sprawdzenie dostarczanych urządzeń i materiałów pod względem jakości, 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,  
• sprawdzenie poprawności wykonania montażu urządzeń i armatury,  
• sprawdzenie poprawności wykonania połączeń,  
• kontrolę robót spawalniczych,  
• sprawdzenie szczelności instalacji,  
• sprawdzenie wykonania zabezpieczeń przed korozją,  
• sprawdzenie wykonania podpór i zawieszeń.  
Wszystkie odcinki przewodów gazowych od kurka głównego do urządzeń gazowych 
(łącznie z urządzeniami gazowymi) powinny być poddane kontroli szczelności. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed pomalowaniem elementów instalacji. 
Przed wykonaniem próby szczelności elementów i przewodów gazowych należy je 
przedmuchać sprężonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń 
i sprawdzenia drożności przewodów. Główną próbę szczelności instalacji wewnętrznej 
należy wykonać sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem Pr+0,2 
MPA, tj. 0,7 MPa w czasie 30 minut. Instalację gazową należy uznać za szczelną i 
nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie 
stwierdzony spadek ciśnienia na urządzeniu pomiarowym. Trzykrotnie wykonana 
próba szczelności z wynikiem negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania i powtórnego 
wykonania.  
7. Odbiór robót  
Roboty mogą zostać odebrane, jeżeli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, przepisami prawnymi oraz normami, a także 
jeżeli wszystkie kontrole i pomiary dały wyniki pozytywne.  
Przed podłączeniem instalacji do sieci rozdzielczej musi zostać przeprowadzony jej 
odbiór techniczny, przeprowadzony przez wykonawcę instalacji w obecności 
właściciela (inwestora) obiektu budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy gazu.  
Przy odbiorze należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, 
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową, z 
uwzględnionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodność z przepisami, 
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Odbiorowi końcowemu podlega:  
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń,  
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- wielkości spadków przewodów,  
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(zebranie protokołów odbiorów częściowych);  
− dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją 
odbiorową;  
− uruchomienie instalacji, sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów.  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 
komisji przeprowadzającej badania.  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.  
8. Obmiar robót  
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  
• dla montażu rur, prób szczelności w mb – długość rurociągów liczyć wzdłuż osi 
przewodów;  
• armatura, uzbrojenie rurociągów w sztukach  
• dla zabezpieczenia antykorozyjnego w m2  
• dla urządzeń gazowych w kpl.  
9. Podstawa płatności  
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane po realizacji przedmiotu umowy 
i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  
10. Przepisy związane  
• PN—80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i 
stopowej do budowy przewodów i konstrukcji.  
 PN-EN 1057   - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1555  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. 
• PN- 76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego, stosowanie w rurociągach, 
oznaczenia, wymiary.  
• PN-86/M-75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i 
badania.  
• PN- 79/H-97053 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
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ST-16 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ – KOD CPV: 45421000-4 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru balustrad ze stali nierdzewnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

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 inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Balustrady przy schodach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich 
konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej 
Normie  dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. 
Minimalna wysokość balustrady w budynku jednorodzinnym wynosi 0,9 m. 
Wypełnienie płaszczyzn pionowych powinno zapewniać skuteczną ochronę przed 
wypadnięciem osób.  

Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej 
wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu 

gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 
związanych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
należy uzyskać dodatkową akceptację projektanta. 

Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
zobowiązany jest  przedstawić rysunki warsztatowe balustrad. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Materiałem do konstrukcji balustrad są kształtowniki ze stali nierdzewnej 1H 18N 9T: 

− rury bez szwu  
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− blacha grubości gr. 0,5 mm 

− kołki rozporowe φ 10 ze stali nierdzewnej 

− śruby z łbami kulistymi. 

Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, 
określającej 

odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej 
działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak również 
określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 

3. SPRZĘT 

Do montażu balustrad należy zastosować sprzęt odpowiedni  dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 

5.2. Opis ogólny 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 
osadzenia w betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu 
słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych 
gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i 
śrub. 

Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą 
skupioną min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie 
nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

Po zamocowaniu, balustrady należy wypolerować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Stal nierdzewna 

Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji 
wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, 
oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny 
stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia 
stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 

6.2. Śruby z łbem kulistym 

Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T 

Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 

6.4. Kołki rozporowe 

Wymiary [mm]: 

− średnica zewnętrzna – 10 mm 

− długość – 80 mm 

− głębokość wiercenia – 90 mm 

7. OBMIARY ROBÓT 

Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
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− jakość użytych materiałów, 

− zachowanie pionu i poziomu, 

− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

− usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 

− zamocowanie balustrady do podłoża, 

− trwałość połączeń elementów balustrady, 

− trwałość wypolerowania. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

− długość, szerokość ±1 mm 

− rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm 

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 

Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane 

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są 
balustrady muszą 

odpowiadać normom 

− rury bez szwu PN-H-74219 

− płaskowniki (bednarka) PN-H-92325 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez 
wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie normy: 

− PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 

− PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

− PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 

 

 


