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Lp. Rodzaj Nazwa Numer 

 
Przedział 

stron Ilość 

od do 
1. Specyfikacja techniczna CZĘŚĆ OGÓLNA B.00.00.00 3 13 11 

2. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna ROBOTY ROZBIÓRKOWE B.01.00.00 14 16 3 

3. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna ROBOTY STOLARKA B.13.00.00 17 20 4 

4. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna MALOWANIE B.15.00.00 21 24 4 

5. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna 

OKŁADZINY ŚCIAN I 
POSADZEK B.18.00.00 25 38 14 

6. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna INSTALACJA WOD-KAN I.03.00.00 39 47 9 

7. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna INSTALACJA ELEKTRYCZNA E.10.00.00 48 53 6 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ OGÓLNA               B.00.00.00    (kod CPV 45000000-7) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: 

 realizacji zadania: 

Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A”  ZSP-PCKU w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych 

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a związanymi z wykonaniem niżej wymienionych 
robót:  

a) roboty remontowe  (CPV 45453000-7) 

b) roboty w zakresie stolarki (CPV 45421000-4) 

c) pokrywanie podłóg i ścian (CPV 45430000-0) 

d) roboty instalacyjne wod - kan i sanitarne (CPV 45330000-9) 

e) instalacje elektryczne (CPV 45310000-3) 

         

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.4. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.5.aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.6.materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.7.odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8.poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.10.części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.11.ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

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

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

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

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

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

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

1.5.4. 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. 

1.5.5. 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 bu dowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1,5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

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

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1 - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

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

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy wiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. 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 właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

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

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

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

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

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

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

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

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 

— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.. 

— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek. legalizacja  i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

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

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

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 oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 

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

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej cechy. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

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

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

* zgłoszenia 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 

6.4.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

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

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

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

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

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

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

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

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna czy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze stawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku dokumentach umownych. 

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

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
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* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz. 

1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 

1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953). 

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

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE   B.01.00.00   (kod CPV 45111300-1) 

   
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A”  ZSP-PCKU w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych 

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.00.00. — Rozbiórki  

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 — 7), pkt 3 
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Roboty  rozbiórkowe i ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

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 wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Pozostały gruz i odpady budowlane – nie przeznaczone do ponownego wbudowania  należy 
bezwzględnie odpowiednio posortować, materiały niebezpieczne odpowiednio zabezpieczyć i wywieźć 
do utylizacji. Odbiorca odpadów musi posiadać odpowiednie zezwolenia i certyfikaty do przewozu, 
zagospodarowywania i utylizacji odpadów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, w strefie wykonywania tych robót należy: 

— teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

― odłączyć elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

5.3.1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.3.2. Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe (na zewn.) należy wstrzymać w 
przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych 
zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu należy 
stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed 
wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu  przez 
podkopywanie i podcinanie. 

5.3.3. Rozbiórki wykonać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskane odpady gruz załadunek i wywóz do 
utylizacji  lub zagospodarować wg dyspozycji inwestora 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 

5.3.4. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) jest zobowiązany do postępowania z 
odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostkami obmiarowymi są: 

W zależności od rodzaju rozbieranych  elementów [m3],[m2],[m],[szt] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

9.2. Płaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na  podstawie decyzji inspektora nadzoru. 

10.3. Przepisy związane 

— Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U.Nr 92 z późniejszymi zmianami) 
— Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  
(tj.: Dz. U z 2002 r. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).  
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj.: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tj.: Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 
— Akty prawne, wydane na podstawie wyżej wymiennych ustaw.  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(tj.: Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401). 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tj.: Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A” ZSP-PCKU w Marszewie 
 

17

 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA                 B.13.00.00   (kod CPV 45421000-4) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 stolarki  przy realizacji zadania: 

Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A”  ZSP-PCKU w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych 

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż balustrad. 

W skład tych robót wchodzi: 

- Stolarka drzwiowa 

- Kabiny sanitarne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami 

 

2.2. Stolarka  drzwiowa 
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2.2.1. Stolarka drzwiowa powinna posiadać: 

― Atest Higieniczny PZH 

― Aprobatę Techniczną ITB 

― Wyrób musi posiadać oznakowanie znakiem budowlanym B 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano 
poniżej. 

                                             Różnice wymiarów w mm              drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                     ±2 

powyżej l m                                                                         ±3 

różnica długości przeciwległych elementów  do 1 m              1 

ościeżnicy mierzona w świetle     powyżej 1 m                           2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                            2 

                                              powyżej 2 m                   3 

2.2.2. Drzwi wewnętrzne   

- płytowe pełne, do WC biblioteki 

Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa, w ramie z klejonki drewna iglastego, rama wraz z 
wypełnieniem obustronnie  obłożona płytą HDF, okleinowanie okleiną CPL HQ 0,2 w kol. 
drewnopodobnym wg wzoru ustalonego z inwestorem 

- płycinowe sosnowe lakierowane do WC II piętra - wg wzoru ustalonego z inwestorem 

 

2.2.3. Akcesoria drzwi wewnętrznych: 

- Dwa zawiasy czopowe – skrzydła „80” i „90” 

- Trzy zawiasy czopowe – skrzydła „100” 

- Zamek na klucz  patentowy 

- Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych w dolnej części wyposażone w kratki lub 
tuleje wentylacyjne. 

2.2.4. Ościeżnice drzwi wewnętrznych systemowe szerokości 100 mm w okleinie CPL HQ 0,2 jak 
skrzydła drzwiowe oraz sosnowe lakierowane wg wzoru uzgodnionego z inwestorem. 

2.2.5. Dopuszcza się za zgodą inwestora potwierdzoną przez inspektora nadzoru zastosowanie 
dowolnego systemu drzwiowego o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych i 
użytkowych. 

 

2.3. Kabiny sanitarne 

Wykonane z laminatu HPL gr 12,5 mm  – systemowe z  okuciami ze stali nierdzewnej lub inne 
wandaloodporne o podobnych lub wyższych parametrach techniczno-użytkowych, w kol. uzgodnionym 
z inwestorem 

 

2.5. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Składowanie materiałów we wszystkich przypadkach zgodnie z zaleceniami producentów. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.z 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna oraz instrukcją montażu 
producenta zaakceptowaną przez inspektora nadzoru 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Kabiny sanitarne – zalecany montaż przez producenta (dostawcę) lub wyspecjalizowanego 
wykonawcę zaleconego przez producenta (dostawcę) 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować 

— sprawdzenie zgodności wymiarów, 

— sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

— sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

— sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

— sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

 Jednostką obmiarową robót jest: 

 — szt, m lub  m2 wbudowanej stolarki lub ślusarki 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Wszystkie roboty wymienione w  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

— dostarczenie gotowej stolarki, ślusarki 

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 

— montaż ślusarki z robotami towarzyszącymi  

― dopasowanie i wyregulowanie 

— ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
MALOWANIE                B.15.00.00   (kod CPV 45440000-3) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 malowania tynków wewnętrznych przy realizacji zadania: 

Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A”  ZSP-PCKU w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych 

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

— Malowanie tynków 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.00.00.00 
(kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.1. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

— Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, które powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

— Woda do farb emulsyjnych, jeżeli jest dozwolona przez producenta farby, należy stosować zgodnie 
z jego wskazaniami 

2.3. Farby emulsyjne 
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2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Należy zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.4. Środki gruntujące 

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

— do gruntowania należy stosować grunty wytwarzane fabrycznie dedykowane odpowiednio dla 
danego rodzaju farby 

2.5. Szpachlówki 

Szpachlówki do wykończenia  powierzchni tynków  z gładzi gipsowej wzmocnionej polimerami  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym  powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

— całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

— całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

— usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków, wyrównanie i wygładzenie szpachlówką gipsową 

 

5.2 Gruntowanie 

—  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować grunt wg pkt 2.4. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich farbami emulsyjnymi 
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— Powłoki z farb emulsyjnych powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

— Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

— Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.4. Gładź szpachlowa 

—  Wewnętrzne powierzchnie tynków ścian i sufitów  należy  zagruntować środkiem do wzmocnienia i 
wyrównania chłonności podłoża i pokryć gładzią gipsową wzmocnioną polimerami  grubości 3 -5 mm 
w zależności od stopnia nierówności podłoża wg instrukcji producenta 

— Wykonanie gładzi wewnętrznych należy wykonać po usunięciu starych powłok, ścięciu wypukłości, 
wykonaniu wszelkich napraw i uzupełnień tynkarskich i zaprawieniu wszystkich bruzd instalacyjnych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

— sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

— sprawdzenie wsiąkliwości, 

— sprawdzenie wyschnięcia podłożą 

— sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po wierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

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

― dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

— sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

— sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

— sprawdzenie grubości powłoki antykorozyjnej (na sucho) 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

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

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.2. Odbiór podłoża 

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2. Powierzchnie pokryte cienkowarstwową gładzią powinna posiadać jednolitą gładką i równą 
powierzchnię, a po malowaniu powinny posiadać jednorodny i stały kolor. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 

 

8.3. Odbiór robót malarskich 

8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie i szorowanie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy 
gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

OKŁADZINY Z  PŁYTEK  CERAMICZNYCH    B.18.00.00  
  (kod CPV 45430000 – 0) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 układania płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach przy realizacji zadania: 

Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A”  ZSP-PCKU w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych 

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objetych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

— pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 

— pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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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 
B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

— protokół odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

— dokumentacja powykonawcza. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (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. Podkłady pod posadzki 

2.2.1. Samopoziomujący szybkosprawny podkład podłogowy, cementowy, w formie mieszanki o 
charakterystyce i parametrach: 

— wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)           ≥ 25 N/mm² 

— wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)            ≥   6 N/mm² 

— wysoka gładkość powierzchni 

— odporny na ruch mebli na kółkach 

— współpracujący ze wszystkimi klejami do wykładzin 

2.2.3. Środek gruntujący na podłoże betonowe 

 

2.3. Rodzaje materiałów 

2.3.1. 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. 

2.3.2.Rodzaj płytek i ich parametry techniczne 

Płytki podłogowe - gresy. 
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Właściwości płytek posadzkowych gresowych  : 

― gatunek I 

— barwa: wg wzorca producenta 

— wymiar 30 x 30 cm 

― grubość  ≥ 8,0 mm        

― nasiąkliwość   ≤  0,5 %    

― odporność na ścieranie wgłębne  < 175 mm³  

― twardość wg skali Mahsa   ˃ 8                                    

― antypoślizgowość   R 9 

― wytrzymałość na zginanie  ≥ 35 N/mm² 

— siła łamiąca  ≥  1300 N 

— odporność na plamienie / zabrudzenia  ˃ klasa 3 

— mrozoodporne 

Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 

— Gatunek I 

— wymiar 25 x 40 cm, 20 x 50 cm lub inne w uzgodnieniu z inwestorem 

— Grubość  ≥ 8 mm 

― wytrzymałość na zginanie  ≥ 12 N/mm² 

— Nasiąkliwość ≤ 10 % 

Identyfikacja płytek 
Na każdym opakowaniu powinny być następujące dane: 

― nazwa producenta 

― wymiar nominalny 

― kaliber wraz z tabelą kalibracji  

― numer koloru/odcień 

― oznaczenie fabryczne serii 

― data produkcji 

2.3.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:+A1:2012  lub odpowiednich aprobat technicznych. 

—  Do klejenia okładzin wewnętrznych ściennych i posadzek należy stosować  klej elastyczny typu i 
klasy min. C2TE : 

    - o zwiększonej przyczepności   ≥ 1,0 N/mm² 

    - o zmniejszonym spływie    ≤ 0,5 mm 

    - o czasie otwarcia   30 min 

    - klasa reakcji na ogień      A1/A1fI 

Zaprawy do spoinowania 

We wszystkich przypadkach należy stosować elastyczne zaprawy do spoinowania, spełniające 
wymagania normy PN-EN 13888 : 2004 w klasie CG2 WA: 

     - odporność na ścieranie             ≤ 1000 mm² 

     - wytrzymałość na zginanie         ≥ 3,5 N/mm² 
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     - wytrzymałość na ściskanie        ≥ 15  N/mm² 

     - absorbcja wody po 30 min.       ≤    2 g 

                                 po 240 min.      ≤    5 g 

 

2.3.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

— grunty do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych podłoży, zmniejszające nasiąkliwość i 
zwiększające przyczepność do podłoża 

— 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. 

2.3.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-881B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00. (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, 

— gąbk4 do mycia i czyszczenia. 

— wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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Płytki pakowane w pudla tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: 

― nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie świadectwem ITR nr...”. 

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

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

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (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 +5°C 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 samopoziomującej masy podkładowej wg pkt. 2.2. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro (z wyjątkiem wylewki samopoziomującej), 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 3 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

Podłoże należy zagruntować minimum jednokrotnie gruntem głęboko penetrującym w celu 
zwiększenia jego przyczepności. 

 

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. 
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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 po winna 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. 

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

— 200x200mm —  6mm 

— 250x250mm —  8mm 

— 300x300mm — l0mm 

— 400x400mm — 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m² lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

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

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

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

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

— od 200 do 600 mm — około 2- 3 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
należy 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. 



Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A” ZSP-PCKU w Marszewie 
 

31

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 ściennych 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

— ściany betonowe lub z betonu komórkowego 

— 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 pref. powinny być płaskie i równe. W przypadku wystających 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki 

M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych z betonu komórkowego należy wykonać minimum dwukrotne 
gruntowanie preparatem głęboko penetrującym (zgodnie z instrukcją producenta) wzmacniającym 
podłoże, zmniejszającym jego nasiąkliwość i zwiększającym przyczepność. 

W ukresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

— powierzchnia czysta, nie pyląca, 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. 

Narożniki wypukłe należy wykończyć płytkami przez odpowiednie zukosowanie krawędzi płytek, 
zabrania się stosowanie listew narożnych tzw. flisówek. 
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Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 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. 

5.4.3.Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt.5.3.2 

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

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania. że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny pod łogowej. 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 nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
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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 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00. (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. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

— sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

— sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

— sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

— sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw skurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

— sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 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. 



Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A” ZSP-PCKU w Marszewie 
 

34

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

— sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek 

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

— sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

— sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 

— sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomoc oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 

— grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

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

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

— 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, 

— listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją produ centa. 

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 od głosu, 

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

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest:  m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 
5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

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

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

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

— projekt budowlany, 

— projekty wykonawcze 

— dokumentację powykonawczą, 

— szczegółowe specyfikacje techniczne. 

— dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót 

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów. 

— protokóły odbioru podłoże. 

— protokóły odbiorów częściowych, 

— instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

— wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

— jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.. 

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

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

— ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

— ocenę wyników badań, 

— wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po między 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

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

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
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Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

— jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.. 

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

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

— ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

— ocenę wyników badań, 

— wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po między 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

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

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

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

— przygotowanie zaprawy, 

— przygotowanie podłoża, 

— dostarczenie materiałów i sprzętu, 

— moczenie płytek, docinanie płytek, 

— wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

— zamurowanie przebić, 

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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— reperacje tynków, 

― oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; właściwości i znakowanie. 

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

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nie szkliwionych. 

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

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

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne. 

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

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA   I.03.00.00. 
 (kod CPV 45332000-3) 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 instalacji wod-kan przy realizacji zadania: 

Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A”  ZSP-PCKU w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych 

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

* montaż rurociągów, 

* montaż armatury, 

* montaż urządzeń, 

* badania instalacji, 

* wykonanie izolacji termicznej, 

* regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

1.5. Definicje 

― Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące 
do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
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określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do 
spożycia przez ludzi. 

― Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu  

― Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od 
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

― Instalacja wodociągowa wody cieplej 
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia 
do przygotowania cieplej wody. 

― Ciśnienie robocze instalacji, pr0b (lub poper) 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

― Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

― Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

― Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 °C. 

― Temperatura robocza 
Obliczeniowa   (projektowa)   temperatura  pracy   instalacji   przewidziana   w   dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 
60 °C. 
—       Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

* Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

* Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Przewody 

— Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wielowarstwowych rury PERT/AL./PERT (PE-
RT/ALU/PE-RT)   łączonych przez połączenia zaprasowywane. 

— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP  lub PCV  
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

— Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
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2.3. Armatura 

— Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową zgodnie z 
dokumentacją 

2.4. Izolacja termiczna 

— Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. wg dokumentacji, obudowane osłoną zabezpieczającą systemową lub  w peszlu 

— Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

— Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt4 

4.2. Rury 

— Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.3. Elementy wyposażenia 

— Transport elementów wyposażenia do „białego montażu powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Armatura 

— Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 

4.5. Izolacja termiczna 

— Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

— Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

— Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć  płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych  wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej  w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Instalacja wodociągowa 

5.2.1 Warunki ogólne 
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* Rurociągi PERT/AL./PERT (PE-RT/ALU/PE-RT) łączone przez złącza zaprasowywane 

* Rurociągi stalowe ocynkowane 

* 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 (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

* Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

— przecinanie rur, 

— założenie tulei ochronnych, 

— ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

— wykonanie połączeń. 

* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

* Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15—20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 

* Wykonaną instalację należy zaizolować zgodnie z projektem. 

5.2.2     Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
― Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania  przez  punkty  czerpalne.   Dopuszcza  się możliwość układania odcinków 
przewodów   bez spadku  jeżeli   opróżnianie   z   wody jest   możliwe   przez   przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
 
― 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 podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 
punktach poboru wody. 
― Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, 
przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
― Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej  
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

― Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze 
płaszczowej – peszlu lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach 
cieplnych: 
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
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zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub 

siły rozrywające połączenia. 
 
― Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji 
wodociągowej. 
― Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone   w   odległości   większej   niż  0,1 m   od  rurociągów   cieplnych,   mierząc   od 
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
― Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła 
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. 
― Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia  nie  ogrzewane  lub  o 
znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary 
na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
― Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej 
― Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
― Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację. 
― Przewody   należy   prowadzić   w   sposób   umożliwiający   zabezpieczenie   ich   przed 
dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
― Przewody poziome  instalacji wody zimnej  należy prowadzić poniżej  przewodów 
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
― Nie     wolno     prowadzić     przewodów     wodociągowych     powyżej     przewodów 
elektrycznych. 
― Minimalna   odległość   przewodów   wodociągowych   od   przewodów   elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. 
5.2.3.     Podpory 
― Konstrukcja i  rozmieszczenie  podpór  powinny umożliwić łatwy  i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, 
poosiowe przesuwanie przewodu. 
― Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  Pomiędzy przewodem a 
obejmą   uchwytu   lub   wspornika   należy   stosować   podkładki   elastyczne.   Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
― Przewód   poziomy   na   stropie,   wykonany   z jednego   odcinka   rury,   może   być 
prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze   
osłonowej   z   tworzywa   sztucznego   (w   „peszlu").   Rura   osłonowa   powinna   być montażowo 
zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą 
szlichty podłogowej. 
― W   instalacji   wodociągowej   wody   ciepłej   celowe   jest   takie   prowadzenie   rury 
osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody 
na której przewód jest układany. 
― Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
5.2.4.    Tuleje ochronne 
― Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez   ścianę,   a  przewodu   pionowego   przez   strop),   należy   stosować  przepust   w  tulei 
ochronnej. 
― Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
― Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej  większej  od średnicy 
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zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
― Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki 
i około l cm poniżej tynku na stropie. 
― Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z 
tworzywa sztucznego. 
― Przestrzeń  między  rurą przewodu  a tuleją ochronną powinna  być  wypełniona 
materiałem   trwale   plastycznym   nie   działającym  korozyjnie   na   rurę,   umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
― W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

5.2.5.    Montaż armatury 
― Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. 
― Przed   instalowaniem   armatury   należy   usunąć   z   niej   zaślepienia   i   ewentualne 
zanieczyszczenia. 
― Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
― Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 
mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana 
armatura odcinająca. 
― Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 
wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 
pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody 
wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na 
przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub 
do   grupy   tego   samego   typu   punktów   czerpania),   należy   zainstalować   odpowiednie 
wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny1 . 
― Armaturę na przewodach należy tak instalować,  żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
― Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w 
czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". 
― Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 
― 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 zaopatrzona 
w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
― W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony 
z lewej strony. 
― Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.2.6. Izolacja cieplna 
― Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody 
ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 
― Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w 
zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
― Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej 
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przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie. 
― Armatura instalacji wodociągowej  wody ciepłej  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   potwierdzeniu    prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. 
― Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 
― Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w 
sianie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku 
pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia 
― Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchni z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
―Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

5.2.7.  Oznaczanie 
―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 wodociągowej. 

―Oznaczenia     należy     wykonać     na     przewodach,     armaturze     i     urządzeniach 
zlokalizowanych: 

na   ścianach   w   pomieszczeniach   technicznych   i   gospodarczych   w  budynku,   w  tym 
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

w  zakrytych  bruzdach,   kanałach  lub  zamkniętych  przestrzeniach      w  mieszkaniach 
i lokalach   użytkowych   a   także   w   pomieszczeniach   technicznych   i   gospodarczych 
w budynku, oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i 
urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 

5.3. Instalacja kanalizacyjna 

5.3.1. Przewody kanalizacyjne wewnętrzne montowane na ścianach na systemowych uchwytach. 
Należy stosować przekroje przewodów i układać je  ze spadkami zgodnie z projektem technicznym 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

* Jednostką obmiarowi jest  m dla rurociągów oraz szt dla pozostałych elementów instalacji z 
uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

* Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać wg zasad podanych poniżęj: 

* W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

— przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

— bruzdy w ścianach: — wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

* Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

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

— Dziennik budowy, 

— dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wy dane przez 
dostawców materiałów), 

— protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

— protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

— zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

— protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

— aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

— protokoły badań szczelności instalacji. 

8.2. Badania odbiorcze 
8.2.1. Zakres badań odbiorczych 
.Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych , 

8.2.2. Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 

Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na 
metalowym   elemencie  instalacji  (np.   na  złączce   lub   śrubunku   itp.)   po   uprzednim 
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby 
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lub innych zanieczyszczeń. 
b) spadków    ciśnienia    wody    w    instalacji    za    pomocą    manometrów    różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2.3.  Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 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. 

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle natęży określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 

— Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru  armatury,   co wykonuje  się przez jej   identyfikację i  porównanie z projektem 

(dokumentacją), 
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 

— Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru   armatury  odcinającej,   co   wykonuje   się   przez jej   identyfikację   i   porównanie 

z projektem (dokumentacją), 
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

* Płaci się za ustaloną ilość (ilość, szt) wg ceny jednostkowej, która obejmuje dostarczenie materiałów 
i sprzętu wykonanie pełnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i towarzyszących, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

* „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe w. Arkady, Warszawa 1988. 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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INSTALACJA  ELEKTRYCZNE  E.10.00.00   (kod CPV 45310000-3)   
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 instalacji elektrycznej i odgromowej  przy realizacji zadania : 

Remont pomieszczeń sanitarnych budynku ”A”  ZSP-PCKU w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych 

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Adres:     Marszew 22, 63-300 Pleszew     

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

W zakres tych robót wchodzą: 

— Instalacja elektryczna 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru 

 

2. MATERRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 - 7), pkt 2 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 - 7), pkt 3 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków 
bezpieczeństwa pracy. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 4 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 5 

 

5.2. Instalacje elektryczne  

5.21. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

5.2.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5.2.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
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podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Przewody opraw 

oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

  5.2.5. Układanie przewodów  

          — Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 

z wciągniętymi w nie przewodami. 

         — wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 

Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

  — Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
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             — Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 

odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 

innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 

wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

             — Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem   .       

 przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 

w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 

do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

              — Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku 

wraz z założeniem pokryw.  

              — Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

    5.2.6.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

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

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

    5.2.7. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt.6 

 6.3. Kontrola instalacji elektrycznej 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

      – zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

      – właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

      – załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

       – wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogó   lne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Jednostki wynikające z przedmiaru robót (szt lub m) 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Do odbioru należy przedstawić następujące dokumenty: 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty powykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami podpisane przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru 

- Protokoły pomiarów i badań nowych instalacji 

- Świadectwa jakości materiałów 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.02.75.690 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn 16.06.2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.03.121.1138 

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

 
 


