
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
 
 
 
 
 
OBIEKT: BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 

187/49 PRZY ul. SPORTOWEJ, W m. GUBIN. 
 
 
ADRES:   ul. Sportowa, dz. nr 187/49, Gubin 

                   
                                       
                                  
ZAMAWIAJ ĄCY:  Regionalne Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

                                  
                                  
                                  

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:   Pracownia Architektoniczna „ARCHEMA” 

ul. Cmentarna 12/2, 66-620 Gubin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Wskazanie w specyfikacji nazwy, znaku towarowego identyfikujących produkt, 
urządzenie, która obowiązuje w obrocie na rynku materiałów budowlanych należy 
rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów 
jakościowych lub lepszych. Zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub 
urządzeń. W takim przypadku należy rozumieć, że w zakres obowiązków wykonawcy 
wchodzą wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające 
równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w 
projekcie. 



SPIS TREŚCI 
 

I. Wymagania ogólne 
II. Roboty ziemne 

1. Roboty ziemne  
2. Zagospodarowanie działki 

III. Roboty budowlane 
IV. Wewnętrzna instalacje elektryczne 
V. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i ciepłej wody użytkowej 
2. Kanalizacja sanitarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 



1. Wstęp 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i robót  - należy przez to rozumieć opracowanie 
zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji 
przedmiaru.  
 
1.1 Przedmiar i zakres robót 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 187/49 w m. Gubin.  
Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 

• właściwości materiałów; 
• sposobu i jakości wykonania robót; 
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru  robót. 

   Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
• projektu budowlanego. 

 
1.2. Wymagania ogólne dotycz ące planowanego zamierzenia. 
Realizacja robót budowlanych musi być zawsze zgodna ze wszystkimi przepisami 
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania 
obiektu i robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
środowiska naturalnego w obrębie planowanej inwestycji, ochrony sanitarnej oraz innych 
przepisów związanych bezpośrednio lub pośrednio z planowana inwestycją. 
 
1.3. Wymagania ogólne.  
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie robót budowlanych zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór 
inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

• zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych 
specjalnościach, 

• realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 
przepisach Prawa Budowlanego 

 
1.4. Dokumentacja techniczna. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem 
na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje 
dokumentacją opracowaną w następującym zakresie: 

• P.B. - Zagospodarowanie Terenu 
• P.B. - Architektura i konstrukcja 
• P.B. - Branża sanitarna – przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe. 
• P.B. - Branża sanitarna – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna. 
• P.B. - Branża sanitarna – wewnętrzna instalacja wodociągowa. 
• P.B. - Branża sanitarna – wewnętrzna instalacja c.o. 
• P.B. – Branża sanitarna – wewnętrzna instalacja gazowa. 
• P.B. - Branża elektryczna – wewnętrzna instalacja elektryczna.  
• Przedmiar robót 

 
1.5. Dokumentacja projektowa, przepisy, normy. 
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

• dokumentacji technicznej, 



• przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
• Polskich Normach,  
• Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
1.6. Zakres prac obejmuj ących poszczególne pozycje przedmiaru. 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i 
czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych 
dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne 
wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są 
ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
 
1.7. Odbiór robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz 
niezbędne dokumenty, w tym w szczególności:                    

• umowa, 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
• oferta wykonawcy, 
• przedmiary robót, 
• dokumentacja projektowa składająca się z części opisowej i rysunkowej wraz z 

częścią kosztorysową, 
• przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
• zapisy w dzienniku budowy dotyczące realizacji inwestycji 

 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymienionymi w pkt 1.7. jako podstawową zasadę przyjmuje 
się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu 
zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej 
zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po 
zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 
 
1.8. Informacje o placu budowy.  
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem 
budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego  zagospodarowania placu budowy, 
który obejmuje: 

• ogrodzenie placu budowy – i wydzielenia co najmniej strefy niebezpiecznej 
związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami, placów składowych, 
budynków tymczasowych (socjalnych i biurowych) a także zabezpieczenia terenu 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

• zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy (przewidzianych procesów 
technologicznych związanych z prowadzonymi pracami) i zaplecza budowy. 
Pobór wody dla wyżej wymienionych potrzeb należy opomiarować, 

• zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 
• lokalizację obiektów – budynków biurowych, socjalnych i magazynowych. Należy 

przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb 
kierownictwa budowy oraz pracowników budowlanych oraz magazyny i place 
składowe, 

• zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg 
potrzeb, 



• umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu 
budowy, który powinien zawierać: 

• plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat) 
• schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii      

elektrycznej, 
• projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty 

czerpalne, wodomierz). 
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od 
uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z 
przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi 
Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe 
zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące 
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub 
zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy 
sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej 
dokumentacji przekazać dla Zamawiającego. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie 
przez Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla 
pracowników. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w 
trakcie realizacji robót właściwych pod względem BHP warunków pracy.  
Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy, zgodnie z 
ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami/. Zakres i formę „Planu” określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/. 
W „Planie” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia wymienione w Projektach 
Budowlanych realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 

 
1.9. Roboty towarzysz ące i specjalne. 
Roboty towarzyszące 

• do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń 
umownych nawet w przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a w 
szczególności: 

• utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
• zabezpieczenie miejsc wykonywanych i zaplanowanych robót przed wodą 

opadową jeśli ich specyfika tego wymaga, 
• usuwanie nieprzydatnych odpadów budowlanych z obszaru budowy oraz 

usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę 
jak i usuwanie innych zanieczyszczeń związanyc z funkcjonowaniem budowy, 



Roboty specjalne: 
• działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach 

umowy o podwykonawstwie, 
• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 

przedsiębiorstw, 
• specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 

nieprzewidzianych i nagłych zmian warunków atmosferycznych, powodzi, wód 
gruntowych, 

• specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez 
zleceniodawcę, 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 
budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i 
oświetlenia, 

• działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i 
zabytków, 

• usuwanie przeszkód, 
• zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 

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

 
2.  Wykonywanie robót. 
2.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ewentualne zmiany związane wymienionymi zagadnieniami 
powinny być uzgadniane z Zamawiającym i Projektantem i poparte odpowiednimi 
notatkami, rysunkami, dokumentacją zamienną. 
 
3. Kontrola jako ści robót. 
3.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, jeśli to będzie konieczne i wymagać 
tego będzie specyfika robót włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
3.3. Dokumenty. 
3.3.1. Dziennik budowy. 



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 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, 
• terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody oraz  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 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 dotyczą 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 w sprawie przedstawionych 
zagadnień. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
3.3.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
3.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również nastepujące dokumenty : 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 



• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą stale 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 przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
4. Odbiór robót. 
4.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 
Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu technicznemu, 
• odbiorowi końcowemu. 

 
4.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek 
Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 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. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
4.3 Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót zgłoszonych 
do odbioru i dokonuje się go wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
4.4 Odbiór ko ńcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w pkt. 4.5. 
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora 
dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót 
z dokumentacją Projektową i ST. 



W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
4.4.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
• Specyfikację Techniczną, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz 

 ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
• protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych zgodnie z S.T. 
• atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych 

materiałów, 
• mapę powykonawczą, 
• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: 

o zakres i lokalizację wykonywanych robót 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający 
w porozumieniu z Wykonawcą. 
 
5. Podstawa płatno ści. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

II. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU 



1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem robót ziemnych przy: 
Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki) 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
• możliwego zabezpieczenia wykonanego wykopu przed wodą gruntową w przypadku 

jej występowania . 
• sprzętu zagęszczającego grunt pod planowane elementy budynku. 

 
1.4. Transport. 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu jeśli zajdzie taka konieczność. Rodzaj sprzętu powinien być ponadto 
dostosowany do rodzaju prowadzonych robót w odniesieniu do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 
1.5. Wykonywanie robót. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących właśnie tę czynność budowlaną. W razie potrzeby 
może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, ale jedynie takich i w taki 
sposób by nie powodować powierzchni kształtowanego gruntu. 
 
 
 
 



1.6. Kontrola jako ści robót. 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp poprzez odpowiednie ich profilowanie lub 

zabezpieczenie, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót jeśli zachodzi ku temu 

okoliczność i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
1.7. Obmiar.  
Jednostką obmiarową jest 1 m3 robót ziemnych 
                                          
1.8. Odbiór robót. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy polega na: 

• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 
zawartych w nich postanowień, 

• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie 
zmiany i uzupełnienia, 

 
1.9. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.10.  Normy. 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
2.  Zagospodarowanie terenu. 
 
2.1. Wstęp. 
2.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z: 

• wycinką drzew i krzewów, 
 
2.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 
 
2.3.  Wykonanie robót. 
W miejscu posadowienia budynku należy wyciąć znajdującą się tam roślinność, 
kolidującą z planowaną inwestycją. 
Po zakończeniu prac budowlanych ziemia powinna być rozplantowana i wałowana 
lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla 
odprowadzenia wody. 
 



2.4. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola w czasie wykonywania powyższych robót polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• prawidłowego ukształtowania terenu po zakończeniu prac. 

 
2.5. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest: 

• 1 szt. ściętego drzewa lub m² wyciętych krzewów. 
 
2.6. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki zgodne z założeniami. 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją 
techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
2.7. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
III. ROBOTY BUDOWLANE 



Fundamenty i izolacje przeciwwilgociowe. 
1. Fundamenty. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów pod nowo projektowanym 
obiektem – Budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Podczas realizacji prac z tym 
związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne. 
Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg dokumentacji projektowej.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Materiały.  
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 dla zastosowanego betonu. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

• Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na fundamenty, 
przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 
odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na 
budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z 
wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe 
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. 
materiałów: 
o Cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement 

powinien być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

o Kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech 
fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu 
wymagana projektem, 

o Woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-
32350 

• Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06)stal 
zbrojeniowa A-III,A-0 klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, 
wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy 
i naderwań.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. 
Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszeniem. 
 
1.4. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Wykorzystanie środków transportu umożliwiających transport mieszanki 
betonowej, 

• Maszyn, urządzeń umożliwiających rozładunek mieszanki betonowej, 
• Deskowania systemowego, 
• innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót, 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
 



1.5. Transport. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
1.6. Technologia wykonania. 
Fundamenty rozpoczynać należy od wykonania robót ziemnych. Wykopy pod 
fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia). 
Przyjęto posadowienie budynku na podsypce żwirowo piaskowej zagęszczonej do Id=0,55, na której 
zaprojektowano ławy fundamentowe z 10 cm podlewką z betonu C8/10 na gruncie rodzimym.. Ławy 
żelbetowe o szerokości 120 i 150cm i wysokości 40 cm ze zbrojeniem podłużnym i poprzecznym 
Ø12mm, strzemiona Ø 6mm,  beton C20/25, stal A-III i A-0, RB 500W. 
Płyta pod szyb windowy żelbetowa krzyżowo brojona stalą stal RB 500W z betonu B20/25. 
Zbrojenie w obu kierunkach wykonać należy z prętów ø12  
w rozstawie co 15 cm. 
Pręty wieńca ław stanowią uziom instalacji odgromowej, należy połączyć je w sposób ciągły (przynajmniej 
jeden pręt) i przed zabetonowaniem sprawdzić. Od uziomu wyprowadzić płaskowniki ze stali 
nierdzewnej ok. 50 cm nad teren - do dalszego połączenie instalacji odgromowej. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach 
gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +100C. W przypadkach wystąpienia 
niższej temperatury czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy 
przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości 
na ściskanie. Nie należy prowadzić betonowania przy temperaturze niższej niż +50C.  
Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę z wytwórni betonów gotową, której 
skład i jakość powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-06712, 
wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom. I, 
część 1. 
Sposób deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielęgnacji betonu dla fundamentów 
jest analogiczne jak dla innych elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro, 
zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”      

 
1.7. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Kontrola jakości obejmuje: 
Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego 
wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 
bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 
wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary 
boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w 
wykopie+40 mm, dla fundamentów betonowych  w szalunkach +10 mm. Różnica 
wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie 
mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania 
podłoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i 
faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację 



betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 
betonowanych fundamentów. 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 
 
1.8.  Obmiar robót. 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi 
szalunkami, pielęgnacją betonu, dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 betonu i 1 tona stali 
 
1.9. Odbiór robót. 
1.9.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed 
przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie 
podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich 
wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku 
wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki 
betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych 
odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz 
certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 
 
1.9.2. Odbiór fundamentów. 
Odbiór podłoża 

• Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
• Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 

aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł 
się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami 
opadowymi. 

• Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych 
w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań 
przydatności gruntów( z danymi dokumentacji technicznej). 

• Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach 
powinien brać udział w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej. 

• Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, 
co powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 

Odbiór innych robót 
• Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z 

warunkami wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo 
sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie 
danej budowli. 

• Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników 
doraźnych badań jej zagęszczenia. 

• Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i 
powinien nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. 

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 



• odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności 
gruntów i ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych 

• odbiór warstwy wyrównawczej  -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 
• sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu 

posadowienia, 
• prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 
• prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 
• prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 
• sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ 

na stateczność konstrukcji, 
• sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu 

konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów 
oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów,  
 
1.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.11. Normy. 
Polskie i branżowe normy budowlane: 

• PN-82/B-02000 - Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
• PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
• PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
• PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
• PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
• PN-63/B-06251 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
• PN-58/C-96177 - Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
• PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i 

projektowanie. 
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki. 
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
2.  Izolacje przeciwwilgociowe. 
2.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych  z  
wykonaniem   izolacji   fundamentów,   ścian   i   innych  elementów składających się z: 

• Izolacji poziomej przeciwwodnej systemowej typu ciężkiego np. w systemie 
Deitermann lub Ceresit 



• izolacji pionowa systemowa ścian fundamentowych typu ciężkiego np. w systemie 
Deitermann lub Ceresit z zastosowaniem ścianki dociskowej uszczelniającej 
ścianę i zabezpieczającej zastosowane izolacje przeciwwodne i termiczne. 

 
2.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 
 
2.3. Materiał.  

• Membrany izolacyjne nakładane pędzlem lub natryskiem, wszelkiego rodzaju 
taśmy systemowe z przeznaczeniem do narożników i połączeń płaszczyzn 
pionowych i poziomych. 

 
3.3. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
3.4. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
3.5. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgocio wej. 
Technologię izolacji podziemnych elementów budynku oparto na systemie Ceresit celem 
wyznaczenia poziomu technologicznego zastosowanych materiałów, które nie mogą być 
gorsze niż przytoczone w niniejszym opisie. 

• Izolację posadzek na gruncie przyjęto z zastosowaniem Ceresit CR166 jako 
dwuskładnikowej zaprawy do uszczelniania budowli i elementów budowlanych. 
Mieszanka izolacyjna stosowana na podłoża o odpowiednim „wieku”, nanoszona na 
podłoża równe, nasiąkliwe i porowate. 

• Izolacja ścian fundamentowych z zastosowaniem systemu Ceresit i preparatów CP41 
i CP44. Preparat CP41 służy jako warstwa przygotowawcza do wykonania powłok 
hydroizolacyjnych w formie gruntowania powierzchni betonowych.nanoszony 
pędzlem lub metodą natryskową. Preparat CP44 jako elastyczna warstwa izolacyjna 
przed wodą nie wywierająca ciśnienia i wodą wywierającą napór na elementy 
budowli. 

Izolacje przeciwwodne zabezpieczone przed zniszczeniem i naporem gruntu poprzez 
zastosowanie warstwy izolacji termicznej i ścianki dociskowej. 
Technologia wykonania: 

• Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, 
a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

• Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju 
pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. 

• Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów 
instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób 
wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i 
izolacją. Wszystkie przejścia przepusty, powinny być uszczelnione systemowo w 
systemie zgodnym z zastosowaną izolacją ścian i posadzek. 



• Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłową 
realizację.  

• Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

 
3.6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót obejmuje :  

• sprawdzenie podkładu  
Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 

o Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego 
obciążenia. 

o Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona 

• sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji 
W przypadku zastosowania izolacji na ławach fundamentowych z wykorzystaniem 
elementów systemowych Ceresit BT26 i BT18 należy przeprowadzić sprawdzenie 
równości powierzchni, szerokości  zakładów, czynności te należy   dokonywać  w   
trakcie   odbiorów   częściowych  i  końcowego  przez      pomiar szerokości  zakładów,  
dokładność  pomiaru  powinna wynosić 2 cm.    
Jakość wykonania  powinna   być  potwierdzona   przez   Wykonawcę  w   trakcie    
odbiorów   częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z    „ 
Warunkami    technicznymi   wykonania   i  odbioru   robót    budowlano   –  
montażowych” tom I, wyd. Arkady 
 
3.7. Obmiar robót. 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą 
materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji 
 
3.8.  Odbiór  
3.8.1.  Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami  
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 

aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. 
 
3.8.2.  Odbiór robót. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 

• sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, 
• sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 



Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub 
ulegająca zakryciu. 
 
3.9. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
3.10. Normy. 
Polskie i branżowe normy budowlane: 

• PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
• PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
• PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
• PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-63/B-06251 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
• PN-58/C-96177 - Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
• PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i 

projektowanie. 
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki. 

 
 
Roboty murowe i konstrukcyjne. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych 
i konstrukcyjnych związanych z budową fundamentów pod nowo projektowanym obiektem – 
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gubin, przy ul. Sportowej. Opis obejmuje: 

• Wykonanie ścian fundamentowych. 
• Wykonanie ścian nadziemnych. 

 
4. Ściany fundamentowe. 
4.1.  Przedmiot ST.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i 
konstrukcyjnych związanych  z wykonaniem ścian fundamentowych. Konstrukcję i układ 
ścian fundamentowych wykonać zgodnie z projektem budowlanym-branża budowlana 
architektoniczno-konstrukcyjna.  
 
4.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1. 
 
4.3. Materiały.  

• bloczki betonowe z betonu B20, wym. 38 x 12 x 24 (25)cm w zależności od typu 
bloczka. 

• zaprawa cementowa - stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki 
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie, 

 
4.4. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do wykonania ścian fundamentowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu wymienionego w kosztorysie. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inspektora. 



 
4.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
4.6. Technologia wykonania. 
Ściany fundamentowe wykonać jako murowane z bloczków betonowych na gr 24 (25)cm z 
betonu B 20 na zaprawie cementowej klasy 10 MPa. Technologia wykonania murów, zgodna 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzić zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 
robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. Pracę należy rozpocząć od wykonania izolacji poziomej. Na niej 
rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. 
Dokładność położenia pierwszych bloczków sprawdza się dodatkowo poziomnicą.  
 
4.7. Kontrola jako ści robót. 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
4.8. Obmiar. 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie prac betoniarsko –zbrojarskich, wraz ze 
wszystkimi szalunkami, pielęgnacją betonu, dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 ściany. 
 
4.9. Odbiór. 
4.9.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
4.9.2. Odbiór robót.  
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 



poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy dokonać przez pomiary, 
sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 
murowanych ścian.  
Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej, 
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

 
4.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
4.11.  Normy. 
Polskie i branżowe normy budowlane: 

• PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
• PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
5. Ściany nadziemne. 
5.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i 
konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścian nadziemnych przy budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w m. Gubin przy ul. Sportowej. 
 
5.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1. 
 
5.3.  Materiały.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

• Ściana gr.24cm - zaprojektowana z bloczków wapienno-piaskowych typu „Silka”, 
układanych na cienkowarstwowej, ciepłochronnej zaprawie klejowej 

• Zaprawa klejowa do spoin cienkowarstwowych. 
 
5.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 



 
5.5.  Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
5.6. Technologia wykonania. 
Technologia  wykonania  murów,  zgodna  z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych”. 
Ściany nadziemne wykonać jako  murowane  z bloczków typu „Silka” na cienkowarstwowej 
zaprawie klejowej. Ściany wewnętrzne murowane z blczków j.w. i z bloczków typu „Silka” 
również dla grubości ściany 12 i 8cm. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej 
zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych elementów 
sprawdza się dodatkowo poziomnicą.  
Technologia wykonania ścian: 

• Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości 
• Murowanie rozpoczyna się od narożników.  
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych( np. przez przykrycie folią lub papą), 

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości, do pionu i sznura. 

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy, 
• Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplasyczną.  

 
5.7. Kontrola jako ści robót. 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
 
5.8. Obmiar. 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 
ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i 
zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3 wykonanej ściany 
 
5.9. Odbiór. 
5.9.1.  Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 



materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
5.9.2. Odbiór robót.  
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 
poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy dokonać przez pomiary, 
sprawdzenia i oględziny. 
Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej, 
 
5.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
5.11.  Normy. 
Polskie i branżowe normy budowlane: 

• PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
6. Elementy konstrukcyjne budynku. 
6.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. 
Gubin przy ul. Sportowej. Do tych elementów należą płyty stropowe, nadproża, wieńce, 
elementy klatki schodowej. 
Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 
rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego.  
 
6.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1. 
 
6.3. Materiały.  
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły) oraz BN-
78/6736-02 (Beton zwykły. Beton towarowy)  
Stosowana stal musi odpowiadać normie PN-82/H-93215 (Walcówka i pręty stalowe 
do zbrojenia betonu).  

• Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie 
mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających 
polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni 
betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia 
konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom. I, część1.  

W przypadku wykonywania elementów na budowie beton  należy wykonać z nw. 
materiałów: 



• cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien 
być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
cementami innych marek i rodzajów, 

• kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech 
fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu 
wymaga na projektem, 

• woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350. 
Zaleca się zamówienie gotowej mieszanki betonowej w wytwórni. 

• Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-
89/H-84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, 
wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być 
proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa 
powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

Elementy prefabrykowane: 
• Nadproża typowe żelbetowe prefabrykowane strunobetonowe 

 
6.4. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do wykonania w.w. elementów powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarki, 
• deskowania systemowego, 
• innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót, 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
6.6. Technologia wykonania. 
Układ konstrukcyjny stanowią fundamenty żelbetowe, ściany nośne spięte wieńcem żelbetowym 
i stropodach. 
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać w elementów 
prefabrykowanych typu „L”. 
Dla elementów żelbetowych grubość otulenia zbrojenia musi być równa co najmniej 
grubości otulanego pręta oraz min. 2,0 cm. 
Dostarczone na budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest 
hutniczy). Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. 
Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej. Pozostałe wymagania dla 
betonu zawiera norma PN-88/B-06250 pt. „Beton zwykły”. Prace wykonywać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” Tom I. 
 
6.7. Kontrola jako ści robót. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 



• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe 
dopuszczalne odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w 
poniższej tabeli: 
 
Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki(mm) 
1. Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na 

murze 
-10, +50 

2. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach do 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
 
+6,-3 
+15,-10 

3. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
 
+10,-5 
+15,-10 

 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 
 
6.8. Obmiar. 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i robót betonem wg specyfikacji łącznie z: 

• dostawą stali, wykonaniem i ułożeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi nakładkami 
• wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdów dla samochodów specjalistycznych 
• wynajmem, dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót demontażem 

potrzebnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 
• wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworów i przejść przez elementy 

konstrukcyjne dla instalacje 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 ułożonego betonu, 1 tona stali i 1 m nadproży  
 
6.9. Odbiór. 
6.9.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
6.9.2. Odbiór robót. 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży i otworów. 
Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu.  
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek. Odbioru należy dokonać przez 
oględziny. 
Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinien 
obejmować: 

• sprawdzenie sposobu wykonywania nowych otworów i ich zabezpieczenia. 



• w przypadku nadproży żelbetowych należy sprawdzić właściwe oznakowanie elementów i 
ich umiejscowienie w poszczególnych otworach oraz właściwe oparcie. 
przy nadprożach stalowych należy sprawdzić izolację antykorozyjną ,owiniecie siatką, 
sposób oparcia. 

• przy wykonywaniu stropów należy sprawdzić właściwe użycie materiałów i rodzaj stropu 
,poprawne oparcie płyt, wykonanie zbrojenia. 

Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 
 
6.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
 
6.11. Normy. 

• PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
• PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe 

 
7. Stropodach. 
7.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie stropodachu na budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym zaprojektowanym w m. Gubin przy ul. Sportowej. 
 
7.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 7.1. 
 
7.3. Materiały.  
Elementy główne stropodachu: 

• Płyty kanałowe jako elementy nośne. 
• Papa podkładowa jako warstwa izolacji paroszczelnej 
• izolacja termiczna z wełny mineralnej z płyty Monrock Max E gr.16cm, układanej 

na warstwie paraizolacji 
• izolacja termiczna z płyty Hardrock Max gr.5cm układana na warstwie z płyt 

Monrock 
• Warstwy nadające spadek z twardej wełny mineralne w systemie pokrycia 

RockFall SP i KSP. 
• Membrana EPDM 



• Papa nawierzchniowa i papa podkładowa jako pokrycie stropodachu. 
Elementy wykończeniowe: 

• Obróbki blacharskie blacha tytanowo – cynkowa gr 0,55 mm, w kolorze 
naturalnym, 

• Rury spustowe ø120 z blachy tytan cynk. 
    
7.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
7.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
7.6. Technologia wykonania. 
Dach na obiekcie zaprojektowano jako stropodach niewentylowany. Pokrycie stropodachu 
stanowi rozwiązanie systemowe w układzie warstwy podkładowej i nawierzchniowej z papy. 
Warstwa nadajaca spadek zaprojektowana jako warstwa izolacji termicznej. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł. 
Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie 
nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny 
być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. 
Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne. 
 
7.7. Kontrola jako ści. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
• sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu 

sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 
• rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków 

Jakość wykonania pokrycia dachowego powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w 
trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  
 
7.8. Obmiar. 
W kalkulacji należy ująć dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia dachowego, 
łącznie z pracą ludzi i niezbędnych urządzeń, wykonanie wszelkich niezbędnych 
obróbek i uszczelnień, zamontowanie kompletnej galanterii dachowej. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania dachu i pokrycia dachowego 
 
7.9. Odbiór. 
7.9.1.  Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 



innych dokumentów odniesienia. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
7.9.2. Odbiór robót. 
Odbiór pokrycia z obróbkami obejmuje: 

• sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. 
miejsca styku ze ściankami, kominami, obróbką wyłazu a także wpustu dla 
odprowadzenia wody opadowej. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 min. 
działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się w nierównościach powierzchni, 

• sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego 
wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu jak 
wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne itp., 

• sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie 
wymiarów rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach poziomych, 
umocowania ich w uchwytach. Należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i 
pęknięć. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami i normami, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej, 
 
7.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Warunki płatności 
określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
7.11. Normy. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki 
Budowlanej  

• PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych 
• PN –B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
• Żenczykowski W. :Budownictwo ogólne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje 

budowlane. Arkady, Warszawa 
• Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. 

WSiP Warszawa 1999. 
• Szymański W : Współczesne materiały do pokryć dachowych. 
• Aprobaty techniczne. 
• Atesty higieniczne. 
 
8. Płyty stropowe 
8.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbiór stropów w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gubin przy ul. Sportowej. 



Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 
rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 
 
8.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 8.1 
 
8.3. Materiały. 

• Płyty prefabrykowane stropowe kanałowe sprężone. 
• gładź cementowa biała - mineralna, śnieżnobiała gładź tynkowa do użytku 

wewnętrznego i zewnętrznego, na bazie białego cementu i wysoko gatunkowych 
żywic. 

 
8.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
8.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone w pozycji poziomej na elastycznych 
przekładkach .Wysokość przekładek musi być  co najmniej o 3 cm wyższa od wysokości 
wystających uchwytów transportowych. Ilość transportowanych płyt powinna być 
dostosowana do wytrzymałości betonu. Przy załadunku i rozładunku elementów nie można 
dopuścić do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
8.6. Wykonanie robót. 
Stropy - zaprojektowano z płyt prefabrykowanych - kanałowych sprężonych. Stropy spięte w 
poziomie wieńcem żelbetowym zbrojonym z prętami Ø 12 ze stali Alll oraz strzemionami Ø 6 
ze stali A0. Płyty stropowe układać na warstwie zaprawy cementowej przy użyciu 
odpowiednio spoziomowanych i usztywnionych ryg. Po ułożeniu płyt należy zamknąć otwory 
tzw. zaślepkami a następnie ułożyć luźno pręty podłużne zbrojenia wieńców stropowych. 
Przy betonowaniu wieńców i spoin podłużnych między płytami szczególną uwagę należy 
zwrócić na dokładne wypełnienie szczelin masą betonową zwłaszcza na odcinkach gdzie 
występuje zbrojenie podporowe. Zbrojenie podporowe wykonać za pomocą pręta dn 12 ze 
stali AIII,  wypuszczonego górą z wieńca stropowego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania stropu należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją projektową stropu. Przy montażu płyt stropowych  o ile w projekcie nie podano 
inaczej, należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli 12-13”Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
tom I. 
Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o 
wytrzymałości na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano 
inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 
mm. Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w 
poziomie określone w projekcie. Podnoszenie i układanie elementów powinno  odbywać się 
równomiernie, bez gwałtownego szarpania. Nośność żurawia stosowanego do podnoszenia i 
układania płyt powinna być dostosowana do masy elementu.  
Po zmontowaniu prefabrykatów na każdej kondygnacji należy sprawdzić prawidłowość ich 



ułożenia w poziomie na całej długości budynku. 
Wypełnienie złączy mieszanką betonową może być wykonane dopiero po sprawdzeniu 
prawidłowości ustawienia prefabrykatów oraz po dokonaniu odbioru wykonanych połączeń 
spawanych, ułożeniu zbrojenia, łączników itp. 
Przed wypełnieniem złącza mieszanką betonową należy powierzchnię prefabrykatów w 
złączu dokładnie zwilżyć wodą. 
Klasa betonu do wypełnienia złączy lub spoin powinna być zgodna z projektem. 
Strop pomiędzy piwnicą a parterem ocieplić od spodu styropianem EPS 700-40 Fasada 
lub równoważnym ocieplenie wykonać zgodnie z rysunkiem przekroju. Mocowanie 
styropianu za pomocą kleju w systemie docieplenia oraz łączników mechanicznych 
zgodnie z instrukcją ITB. Na warstwie izolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą 
się z drugiej warstwy klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy 
rozpoczyna się od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie 
wciska się w klej pasy siatki zbrojącej. Należy stosować kołkowanie styropianu. Ostatnią 
czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej gładkiej 
faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę tynkarską, 
która ma grubość 2 - 3 mm. Podłoże należy zagruntować podkładem gruntującym. 
 
 
8.7. Kontrola jako ści robót. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania stropu powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 
 
8.8.  Obmiar robót. 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 
ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i 
zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonego stropu 
  
8.9.  Odbiór.     
8.9.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
8.9.2. Odbiór robót. 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropów, należy 
sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Ponadto należy 
sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru należy dokonać poprzez 
oględziny. 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 



• przy wykonywaniu stropów należy sprawdzić właściwe użycie materiałów i rodzaj stropu 
„poprawne ułożenie płyt stropowych z odpowiednim oparciem na murze. 

Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 
 
8.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
8.11.  Normy. 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 
Okładziny wewn ętrzne. 
 
9.  Tynki ścian. 
9.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem tynków wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gubin 
przy ul. Sportowej.  
 
9.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 9.1. 
 
9.3.   Materiały. 

• gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnętrznych 
jednowarstwowych tynków gipsowych na sufitach i ścianach za pomocą agregatu 
tynkarskiego, charakteryzujący się zwiększoną wydajnością i przyczepnością, 

• UNIGRUNT, lub inny środek o podobnych właściwościach, 
• listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

      
9.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
 
 
 



9.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
9.6. Technologia wykonania. 
W zakres robót wchodzi: 

• sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
• osadzenie listew narożnikowych 
• zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
• przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej 
• wykonanie tynku  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 
Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można 
wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej mechanicznie i ręcznie. 
Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę 
mieszanki i każdorazowo sprawdzać jakość składników do mieszanki.  
Spoiny między płytami stropowymi szpachlowane na siatce z włókna szklanego. Przy 
wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę i 
każdorazowo sprawdzać partię składników, szczególnie ich wilgotność.  
  
9.7. Kontrola jako ści robót. 
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 

• zgodności ich wykonania z dokumentacją 
• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
• prawidłowości przygotowania podłoży 
• przyczepności tynku do podłoża 
• grubości tynku 
• wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
• wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 
 
9.8. Obmiar. 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów, robociznę, pracę wszelkiego rodzaju 
sprzętu, agregatów, rusztowania, pomosty, prace porządkowe listwy narożnikowe, kity 
trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie inne materiały niezbędne do 
prawidłowego wykonania tynków. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku 
 
9.9. Odbiór. 
9.9.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów 
odniesienia. 



 
9.9.2. Odbiór robót. 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 

• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej, 

• dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 metrowej, dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości 
łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego dla tynku kategorii 
III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m 
i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  
Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

Sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 
9.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
9.11.  Normy. 

• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
• PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• PN-88/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
• PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe 

 
Podło ża i posadzki. 
 
10. Podłoga z płytek gres. 
10.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór posadzek z płytek gres w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gubin przy ul. Sportowej. 



 
10.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 10.1. 
 
10.3. Materiały.  

• Beton (klasa betonu zgodna z projektem) ,stosować odpowiedni cement, 
kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje ustalić laboratoryjnie, beton 
musi odpowiadać normie PN-88/B-06250,  

• płyty styropianowe EPS 100-038 Dach/podłoga lub równorzędne, płyty 
produkowane zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 Kod oznaczenia: EPS EN 
13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 Reakcja 
na ogień: EUROKLASA"E" naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250) wytrzymałość na zginanie - 
237 kPa (wartość jak dla BS 200) współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 
W/mK grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 
1200 x 500 mm; 1200 x 1000 m 

• folia paraizolacyjna PE, 
• płytki gress; kl. V, płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 

≤3%; wytrzymałość na zginanie ≥270 MPa; twardość powierzchni (w skali 
Mohsa)≥5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  

• zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-200C 
do +600C, elastyczna, 

• zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-200C do +1000C, odporna na 
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna, 

• krzyżyki dystansowe, 
• listwy wykończeniowe do glazury, 
• samopoziomująca wylewka cementowa przeznaczona do maszynowego lub 

ręcznego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku, pod terakotę, 
wykładziny podłogowe z PCV, wykładziny dywanowe, parkiet, panele podłogowe, 
okładziny kamienne. 
 
10.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
10.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
10.6. Technologia wykonania. 
Posadzki na gruncie wykonczyć płytkami gres - zwykłymi..  
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania posadzki przedstawiają się 
następująco: 
Warstwy podłogi kładziemy na płycie betonowej, której podłoże powinno być zatarte, 
mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, 
przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 



5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno 
przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podłożu 
nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Na tak przygotowanym podłożu układamy 
izolację z folii 2 x PE. 
Izolację termiczną podłogi wykonać ze styropianu EPS 100-038 Dach/podłoga lub 
równoważnego gr. wg. zestawienia warstw przekroju w Projekcie Budowlanym. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i jednolita. Potem wykonujemy dodatkową izolację z folii PE 
gr 0,2 mm zgrzewanej na zakład 15 cm, wywiniętej na ściany 10 cm. Na izolację 
kładziemy posadzkę betonową gr. 6 cm, a na niej płytki gres na kleju. 
Płytki gres układać za pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między płytkami o szerokości 4 
mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy 
wykonać cokolik o wysokości 12,5 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. 
Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć 
odpowiednimi, metalowymi profilami. 
Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót stanu 
surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem tapetowania, oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi . Do układania posadzki można przystąpić po 
stwierdzeniu, że podłoże jest równe, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność 
podłoża nie może przekroczyć 2%.  
 
10.7. Kontrola jako ści. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 
gresowe z projektem przez oględziny i pomiary 

• stan podłoży  
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: 

• przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie 
powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty 

• prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta,       
Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 
 
10.8. Obmiar. 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki 
łącznie z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, 
wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych części budynku przed 
zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej posadzki 
 
10.9. Odbiór. 
10.9.1.Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 



odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 
dokumentów odniesienia. 
 
10.9.2. Odbiór robót. 
Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) odbiór 
między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów 
posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
• sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi 

przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 5 miejscach, 
• sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

łaty o długości 2m, 
• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
• sprawdzenie   prawidłowości   osadzenia   w   podkładzie   różnych   elementów 

(płaskowników  lub   kątowników  itp.),   badanie  należy  przeprowadzić  przez oględziny, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 

• sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 
• temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 

najdalej oddalonym od źródła ciepła, 
• wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
• wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po l 

pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części podłogi), 
• Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 

powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 
protokół. 

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
• sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na 
podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, 

naciskanie lub opukiwanie, 



• sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania 
należy wykonać przez oględziny, 

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

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania należy 
wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 
każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
10.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10.11. Normy. 

• PN-EN 176 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej. 

• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
• PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

 
Stolarka okienna i drzwiowa. 
 
11.  Okna. 
11.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
montażem nowych okien, wymiary okien wg rysunków dokumentacji. 
 
11.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 11.1. 
 
11.3. Materiały.  

• okno czterokomorowe, wypełnione pianką poliuretanową, z profili PCV, szyba 
zespolona podwójna, max współczynnik przenikania ciepła dla okna U=1,1W/m2K 
rozwieralno – uchylne i rozwieralne, z rozszczelnieniem lub nawiewnikami 
higrosterowanymi, wymiary i kierunki otwierania skrzydeł jak na schematach w 
projekcie, białe, 

• parapety wewnętrzne z PCV w kolorze białym, 
• parapety zewnętrzne z blachy tytanowo – cynkowej. 

 
11.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 



 
11.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
11.6. Technologia wykonania. 
Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). 
Przed zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych 
ościeży z wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu 
go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić 
dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży. W wypadku występujących wad lub 
zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Wszystkie elementy okucia 
rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg 
wskazówek producenta. 
Po zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić 
materiałem izolującym, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania na 
polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. 
Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów zamocowania i wymiary 
otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny 
ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty 
łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany 
w tabeli poniżej, a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. 
Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
Wymiary zewnętrzne 
stolarki (cm) 

Liczba 
punktów 
zamocowania 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość  W nadprożu i progu Na stojaku 
Do 150 4 Nie mocuje się 
150-200 6 Po 1 punkcie w nadprożu i 

progu w ½ szerokości okna 

Do 150 

Powyżej 
200 

8 Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równej 
1/3 szerokości okna 

Każdy stojak w 2 
punktach w 
odległości około 
33 cm od 
nadproża i około 
35 cm od progu 

Powyżej 
150 

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 
punktach: 
- w odległości 33 
cm od nadproża, 
-w ½ wysokości 
-w odległości 33 
cm od dolnej 
części ościeża 

 
 



Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na 

podkładkach i listwach, 
• W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki 

należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 
• W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody 

i powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 
o w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 

plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 
o przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 

20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 
mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do 
ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym, 

• Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być 
dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie 
na nim okna, 

• W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej 
stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości 
ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z 
dopuszczalnymi odchyłkami(nie mogą ich przekroczyć) oraz  dokonać pomiaru 
przekątnych, 

• Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 

• Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków 
w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic za pomocą 
gwoździ do ościeża jest zabronione. 

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem 
izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed 
przenikaniem wód opadowych, 

• Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 
• Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze 

spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie 
dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 

• Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 
należy dokładnie zamknąć. 

 
11.7. Kontrola jako ści robót. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje 
sprawdzenie: 

• stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
• rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
• uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 
• prawidłowości działania części ruchomych. 

 
 
 
 



11.8. Obmiar. 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, 
łącznie z pracą niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych 
uszczelnień i zabezpieczeń, osadzeniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu 
 
11.9. Odbiór. 
11.9.1.Odbiór materiałów. 
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 
11.9.2.Odbiór robót. 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z 
Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania 
ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu pionowości i 
poziomowości osadzonych okien. 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. 
Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po 
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych 

Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, 
protokoły badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. 
Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
11.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
11.11. Normy. 

• PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie  i transport 
• PN 88/B-10085     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-86/B-13052     Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 

      
12. Drzwi wewn ętrzne i zewn ętrzne. 
12.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbiór robót związanych z 
montażem nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary drzwi wg rysunków 
dokumentacji. 
 
12.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 12.1. 
 
12.3. Materiały.  

• drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na klatce schodowej, dwuskrzydłowe, z profili 
aluminiowych, wzmocnione dwukomorowe, wypełnione pianka poliuretanową. W 



polach  drzwi   szyba   zespolona   podwójna,   max   współczynnik przenikania ciepła U=1,5 
W/m2 x K.. 
Drzwi – główne skrzydło wyposażone w samozamykacz. Szerokość przejścia po otwarciu 
skrzydła głównego min. 100cm 

• Drzwi do lokali mieszkalnych stalowe antywłamaniowe o szerokości w świetle 90cm. Klamki 
metalowe. Ościeżnica  stalowa kotwiona w ścianie, wyposażone w uszczelkę gumową na 
obwodzie ościeżnicy. 

Rozmieszczenie stolarki drzwiowej wg Projektu Budowlanego. 
 
12.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
12.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
12.6. Technologia wykonania.  
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.) 
 
Przed zamówieniem elementów drzwiowych należy zinwentaryzować z natury wykonane 
ościeża i sprawdzić ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Osadzenie drzwi: 

• drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą 
kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia, 

• przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić 
i wypoziomować, 

• przy zastosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do 
aktualnych instrukcji technicznych, 

• drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników 
i ewakuacyjnych, 

• drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz, 
• drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze 

przylegać do ościeżnicy. 
Wbudowanie stolarki drzwiowej: 

• wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową(kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj 
materiału itp.) 

• przed trwałym zamocowaniem ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w 
pionie i poziomie,  

• po zamontowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć 
zamykających, 

• drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą 
dokładnie przylegać do ościeżnicy. 

Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami 
konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. 



Po zamocowaniu, szczelinę przy ościeżu należy uszczelnić materiałem izolującym, 
posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. 
Zamknięte drzwi nie mogą przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów 
 
12.7. Kontrola jako ści robót. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje 
sprawdzenie: 

• stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
• rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
• uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
• prawidłowości działania części ruchomych. 

 
12.8. Obmiar. 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów drzwiowych, 
łącznie z pracą niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych 
uszczelnień i zabezpieczeń. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt 
wbudowanej ościeżnicy 
 
12.9. Odbiór. 
12.9.1.Odbiór materiałów. 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 
 
12.9.2.Odbiór robót. 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi z 
Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania 
ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• dokładność uszczelnienia ościeżnic 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 



• sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po 
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Wyniki odbioru elementów ślusarki drzwiowej muszą być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
12.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
12.11. Normy. 

• PN-96/B-05000 - Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-95/B-06070 - Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodności. 
• PN-90/D-04247 - Płyty pilśniowe i wiórowe - Oznaczenie wilgotności. 
• PN-75/7150-02 - Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań. 
• PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 

 
13. Malowanie ścian i sufitów w budynku. 
13.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem powłok malarskich w projektowanym budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym. 
 
13.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 13.1. 
 
13.3. Materiały. 

• farba emulsyjna, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało 
podatna na zabrudzenia,  

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z 
betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i 
płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o  bardzo dobrej przyczepności,  stosowana do malowania 
pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną 
dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 
Dane techniczne farby  
 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 
 

I l ub2  
 

Temperatura podłoża 
 

od +5°C do +30°C 
 Gęstość wyrobu 

 
ok. 1,55 g/cm3 

 
Wyrób zgodny z PN-C-81914. 

• farba emulsyjna zmywalna do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało 
podatna na zabrudzenia, przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z 
betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków 
gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o  bardzo dobrej przyczepności,  
tworząca powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza. 

• farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z 
metali, o zawartości aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i 
chromu, nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność na rynku środków 
gruntujących uniwersalnych spełniających te wymagania, 

• farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę 
chlorokuczukową, farba powinna spełniająca następujące wymagania; dobra 



przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna, 
odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, 
odporna na uderzenia 
np.CHLOROKAUCZUK - EMALIA lub równoważna. Wydajna, szybkoschnąca, 
elastyczna emalia to doskonały produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni 
stalowych i żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery 
przemysłowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogą być również stosowane do 
malowania betonu i tynków. Powłoki emalii charakteryzują się również elastycznością i 
odpornością na inne czynniki mechaniczne. 

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
 
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
Przeznaczenie 
 

Dekoracyjne   i   ochronne   malowanie   urządzeń   i   
konstrukcji stalowych, żeliwnych, rur kanalizacyjnych i 
gazowych. Kolory Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 

Efekt dekoracyjny Połysk 
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3 
Rozcieńczalnik 
 

Nobiles  -  
Rozcieńczalnik ogólnego 
stosowania 

do   wyrobów   chlorokauczukowych 
 

Temperatura zapłonu Powyżej 2 1°C  
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport 
 

Temp. 5-K25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od 
źródeł ciepła 

Termin ważności 1 5 miesięcy 
II. SPOSÓB UŻYCIA 
 
Przygotowanie produktu do stosowania 
 

Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby 
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13.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
13.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
13.6. Technologia wykonania. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-
69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi). 



Pomieszczenia ogólnodostępne,     łazienki,     wc,     pomieszczenia techniczne, przedsionek 
malowane farbą zmywalną. W celu zapewnienia estetyki i dłuższej trwałość koloru do pierwszego 
malowania należy użyć farby zmywalnej rodzaju l lub II. 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ci ągu doby nie 
może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wy ższej niż 22°C – 
najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas 
malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. 
Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche 
oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę 
dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, 
pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy 
czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 
godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby 
zależnie od podłoża. 
Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą 
maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.  
Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich 
itp. do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni 
uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu młotków 
pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe 
gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego – 
acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo – tlenowego, a następnie przy pomocy 
szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. 
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 
wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem 
organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć 
oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną 
warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą 
nawierzchniową. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20-40µm. 
 
13.7. Kontrola jako ści robót. 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Bezpośrednio przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 

• skoagulowane spoiwo 
• nie roztarte pigmenty 
• grudki wypełniaczy 
• kożuch 
• ślady pleśni 
• trwały, nie dający się wymieszać osad 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie 
• obce wtrącenia 
• zapach gnilny 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C 
i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 



• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
• sprawdzenie odporności na wycieranie 
• sprawdzenie przyczepności powłoki 
• sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

• sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie 
jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
badań. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 
należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli 
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 
   
13.8. Obmiar. 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich 
łącznie z dostawą, ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych 
rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami 
przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd wtykowych, 
wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni 
drzwi, przeszkleń itp. taśmą zabezpieczającą i późniejszym jej bezśladowym usunięciem 
wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych pracach malarskich. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni 
 
13.9. Odbiór. 
13.9.1.Odbiór materiałów. 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 
dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by 
zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
 
13.9.2.Odbiór robót. 
Odbiory częściowe powinny obejmować: 

• sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 



• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności 
barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, 
ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po 
zakończeniu – odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok 

malarskich, 
• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać 

nie wcześniej niż po 7 dniach, 
• badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie 

wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu, 
Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
13.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
13.11. Normy. 

• PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych 

• PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

• PN-67/C-81542 - Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i 
zużycia 

• PN/B-10107 - Badanie wytrzymałości na odrywanie 
 
14. Elewacje. 
14.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gubin przy ul. Sportowej. 
 
14.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 14.1. 
 
14.3. Materiały.  

• płyty styropianowe gr. wg. projektu Budowlanego EPS 70-040 Fasada lub 
równoważny, samogasnący, sezonowany min. 3 miesiące. Płyty produkowane 
zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR 100 Reakcja na ogień: EUROKLASA "E” 
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 93,0 kPa (wartość 
jak dla CS(10)90) wytrzymałość na zginanie - 149 kPa (wartość jak dla BS 135) 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/mK grubość: 10 - 500 mm, co 10 



mm 
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 

• zaprawa do klejenia płyt styropianowych, elastyczna, mrozo i wodoodporna 
zaprawa cementowa, paroprzepuszczalna o zwiększonej przyczepności, 
przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych wewnątrz i na zewnątrz 
budynku 

• specjalna zaprawa do styropianu przeznaczona do wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemach dociepleń budynków,  

• siatka zbrojąca z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 
4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i 
osnowy nie mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa 
sztucznego, splot uniemożliwiający przesuwanie się nitek, 

• emulsja UNI-GRUNT lub równoważna, do gruntowania podłoża,  
• listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy 

aluminiowej o przekroju poprzecznym 25 x 25 mm, 
• tynk mozaikowy Fast Granit FG 24 lub równoważny,  
• cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek 1 mm” lub równoważny, do 

wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 
zewnątrz budynków, 

• farba akrylowa elewacyjna, do wymalowań zewnętrznych, odporna na działanie 
warunków atmosferycznych, do stosowania na podłożach mineralnych, kolor 
przedstawiony w projekcie elewacji,  

• polistyren ekstrudowany gr 12cm, 3cm, odporny na działanie wilgoci, 
mrozoodporny, lub inne równorzędne pod względem parametrów technicznych.  

• Lepik asfaltowy bez wypełniaczy mineralnych.  
 
14.4. Sprzęt. 
Do wykonania robót  Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
14.5. Transport. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
14.6. Technologia wykonania.  
Ściany cokołowe budynku w gruncie ocieplić polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm, ściany 
cokołowe ponad gruntem styropianem EPS EPS 70-040. Płyty w gruncie przyklejać do ścian za 
pomocą lepiku asfaltowego, bez wypełniaczy mineralnych lub za pomocą specjalnych 
przygotowanych do tego celu klejów. Siatka zbrojąca z włókna szklanego, plus siatka metalowa 
na całej wysokości cokołu mocowana na zaprawie do wykonywania warstwy zbrojonej. W strefie 
cokołowej ponad gruntem zastosować podkład gruntujący i tynk mozaikowy M302 „Baumit” 
lub inny o nie gorszych parametrach i identycznym kolorze. 
Ściany kondygnacji mieszkalnych ocieplić styropianem gr 15 cm. Należy  stosować  
styropian  EPS  70-040  Fasada, lub równoważny,  fazowany,   samogasnący, sezonowany min. 3rn-
ce. Aby zredukować chłonność podłoża należy zagruntować ściany emulsją UNI-
GRUNT. Do przyklejania płyt styropianowych można przystąpić gdy elewacja jest sucha. 
Płyty styropianowe należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z 



zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Mocowanie styropianu za pomocą 
kleju w systemie docieplenia oraz łączników mechanicznych zgodnie z instrukcją techniczną ITB, 
kołki z trzpieniem plastikowym w ilości ok. 6szt/m2. 
Na warstwie izolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej warstwy 
klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna się od 
naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się w klej pasy 
siatki zbrojącej. Należy stosować kołkowanie styropianu. Ostatnią czynnością jest 
wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej gładkiej faktury. Warstwa 
ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę tynkarską, która ma grubość 2 - 
3 mm. Podłoże należy zagruntować podkładem gruntującym. Elewacja wykończona 
cienkowarstwowym tynkiem akrylowym „Baranek 1 mm” lub równorzędnym, pomalowana 
dwukrotnie farbą akrylową w kolorze kolorystyki.  
Prace należy wykonywać: 

• przy temperaturze powietrza i podłoża +50C do +250C, 
• z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed 

wpływami atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp. 
 
14.7. Kontrola jako ści robót. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a 
mianowicie :  

• montaż rusztowań, 
• przygotowanie ścian, 
• przyklejanie płyt styropianowych, 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 

 
14.8. Obmiar. 
W kalkulacji należy ująć dostawę i kompletne wykonanie ścian zewnętrznych, łącznie z 
pracą ludzi i niezbędnego sprzętu, montażem i demontażem koniecznych rusztowań, 
wykonaniem wzmocnienia naroży, wykonanie wzmocnienia narożników przy 
ościeżnicach okien i drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach połączenia z innymi 
elementami budynku ( np. podokienniki zewnętrzne ) 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji 
 
14.9. Odbiór. 
14.9.1.Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 
 
14.9.2.Odbiór robót. 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 



• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., 
sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 
odbiorów międzyfazowych. 

 
14.10. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
14.11. Normy. 

• Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E). 

• Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
• ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140). 

• BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich 
plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
IV. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 



1. Wewnętrzne instalacje elektryczne 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi 
dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym: decyzją o warunkach 
zabudowy, pozwolenia na budowę itp. W przypadku jakichkolwiek  niejasności 
wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.  
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznej w projektowanym budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym w m. Gubin przy ul. Sportowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  

• montaż infrastruktury kablowej  
• rozdzielnice energetyczne  - tablice rozdzielcze 
• montaż kabli i przewodów  
• montaż instalacji oświetlenia  
• montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
• inne roboty elektryczne.  

 
1.3.1. Roboty towarzysz ące 
Do robót towarzyszących zalicza się:  

• urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  
• działania ochronne zgodne z BHP  
• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi  
• przewóz materiałów do ich wykorzystania  
• usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych ora 
• usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  

 
1.4. Materiały. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Przedstawiciela Menadżera Projektu. Przy budowie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST.  
 
1.4.1.  Kable i przewody  
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  

• kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej 
z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, 
brązowa i czarna, na napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  

• przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 
polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, 
do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, 
wg PN-87/E-90056.  



Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
 
1.4.2. Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV  
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 
Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 
średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice 
powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego 
TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Stopień ochrony min IP40.  
Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i 
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i 
przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe.  Rozdzielnice powinny posiadać 
oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 
rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice 
należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na 
drzwiczkach.  
 
1.4.3. Oprawy o świetleniowe wewn ętrzne  
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny 
zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  Oprawy 
wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do 
układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie 
bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny 
być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do 
warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia 
oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:                                               

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
• zapaleniem  
• uderzeniem.  

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy 
należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę 
przeciwolśnieniową.  Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł 
zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 
2 godziny, z systemem zdalnego testowania.  
Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażone będzie w inwertery i baterie 
akumulatorów minimum 2h świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego. Oprawy te powinny być w sposób widoczny oznakowane. Powinny 
spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.  
 
1.4.4. Osprz ęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzęt powinien 
zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być 
wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być 
dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być 



dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. 
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
• zapaleniem  
• uderzeniem.  

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  
• podtynkowy  
• natynkowy  

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych 
podczas  robót.  
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 
oznakowany.  
 
1.5. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera 
Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.  
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą jakość robót:  

• spawarki transformatorowej do 500A,  
• inny drobny sprzęt montażowy.  

 
1.6. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela 
Menadżera Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

• samochodu skrzyniowego 5-10t,  
• samochodu dostawczego 0,9t.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  
 
1.7. Technologia wykonania. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 
wewnętrzna. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z innymi instalacjami 
znajdującymi się wewnątrz budynku. Użyte materiały muszą posiadać wymagane 
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą być 
sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia 
pożarowego muszą być ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi odporność 
ogniową 30 minut.  
Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca 
dla ułożenia dodatkowych kabli.  



Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów.  
Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych.  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny 
być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 
odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.  
 
1.7.1. Monta ż kabli i przewodów 
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem 
powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia.  
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej. 
Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo. 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 
stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
 
1.7.2. Monta ż instalacji o świetlenia 
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w 
taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.  
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały 
podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji 
inwestycji będą wymagały akceptacji projektanta i inspektora nadzoru w celu 
zachowania porównywalnych parametrów technicznych.  
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową.  
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe 
łączniki instalacyjne.  
 
1.7.3. Monta ż osprz ętu elektroinstalacyjnego. 
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 
zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej 
części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub 
osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.  
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie 
instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 
względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby 
zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  

• odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania 
przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia,  

• dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i 
napraw.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 
zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak 
również do mogących wystąpić przepięć.  
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów 



mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas 
którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone 
przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą 
być narażone.  
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 
natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo 
dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.  
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w 
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i 
podtynkowo.  
 
1.7.4. Inne roboty elektryczne 
1.7.4.1. Instalacja odgromowa  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. Instalację odgromową należy wykonać zgodniez 
Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.  
Części składowe instalacji odgromowej dla obiektu to:  

• zwody poziome i pionowe  
• przewody odprowadzające  
• przewody uziemiające  
• uziomy.  

Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących 
elementów budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów 
ochrony odgromowej. Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z 
wykorzystaniem w pierwszej kolejności występujących w obiekcie części naturalnych.  
Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonywać drutem stalowym min. f8mm.  
Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu. 
System uziemień przewiduje się wykorzystać istniejący.  
Do zbrojenia w/w należy przyłączyć:  

• uziemienie punktu „PEN” rozdzielnicy TG  
• główna szynę połączenia wyrównawczego 
• instalacje odgromową  
• metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.  

Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją.  
 
1.7.4.2. Instalacja ekwipotencjalizacyjna  
W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy 
przyłączyć wszystkie metalowe elementy „obce” i „dostępne”.  
 
1.7.4.3. Instalacja przepi ęciowa  
W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeń 
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopień ochrony (ujęty w tomie teletechnicznym).  
 
1.7.4.4. Instalacja przeciwpora żeniowa  
Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą 
wyłączników kompaktowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-
prądowych, bezpieczników.  
 
1.8. Kontrola jako ści robót. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.  



Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić o rodzaju i terminie 
badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji. 
Wykonawca powiadamia o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela, odpowiedniego dla danego 
terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości.  
 
1.8.1. Instalacja elektryczna wewn ętrzna  
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  

• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami  

• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów  
• ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych  
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania  
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym  
• pomiar prądów upływowych  
• ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów  
• próbę biegunowości  
• próbę wytrzymałości elektrycznej  
• próbę działania  
• poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  
• pomiar spadku napięcia;  
• sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  
• sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  
• prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania  
• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji  
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera 

Projektu, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.  
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu 
przyczyny niezgodności.  
 
1.8.2.  Instalacja odgromowa  
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami  

• sprawdzenie ochrony wewnętrznej  
• oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z 

którego zostały wykonane  



• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań 
przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych 
poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich 
zabezpieczenie przed korozją  

• pomiar rezystancji uziemienia  
• sprawdzenie stanu uziomów  
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera 

Projektu, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.  
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych 
przewodów instalacji piorunochronnej.  
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną.  
   
1.9. Obmiar. 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i 
jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).  
 
1.10. Odbiór. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
1.10.1.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• instalacje elektryczne podtynkowe  
• podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  
• wykonanie uziomów.  

 
1.10.2.Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

• dziennik budowy  
• projektową dokumentację powykonawczą  
• protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

i  oprzewodowania  
• protokóły z dokonanych pomiarów  
• pomiary natężenia oświetlenia  
• protokoły odbioru robót zanikających  
• certyfikaty na urządzenia i wyroby  
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 

urządzeń  
• ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.  

W przypadku stwierdzenia usterek ustala się zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  
 
1.11. Podstawa płatno ści. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

• dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
• wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i 

rozruchu urządzeń  



• wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk  
• wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich  
• montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót  
• uporządkowanie placu budowy po robotach  
• wykonanie badań i prób pomontażowych.  

 
1.12. Normy. 

• PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych.  

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego.  

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

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

• PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi.  

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.  

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia  elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

• PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

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

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

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  

• PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne.  

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki.  



• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania 
dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  

• PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.  

• PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

• PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne.  

• PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomu ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

• PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.  

• PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
• PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 

kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  
• PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  

• PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

• PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe 
na napięcie nie przekraczające 0,6/1 KV.  

• PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw 
norm)  

• PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca 
pracy we wnętrzach  

• PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  
• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
• PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
• PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i 

podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy 
znamionowe do 16 A.  

• PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i 
podobnego.  

• PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
• PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 

płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1)  

• PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo 
w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  

• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
• PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)  
• PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  
• PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  



• PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia.  

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

• PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
• PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia 

mechaniczne opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i 
badania.  

• PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
V. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 



1. Wewnętrzne instalacje sanitarne 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. W budynku wielorodzinnym wm. Gubin przy 
ul. Sportowej 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących instalacji: 

• instalacja kanalizacji 
• wody zimnej i ciepłej. 

Dla wykonania robót instalacji wod-kan i ppoż. została opracowana dokumentacja, wg 
której należy wykonać planowany zakres robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, 
posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków 
kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może 
wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie użyteczności publicznej należy 
wziąć to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty 
zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przebywających tam dzieci. 
Wykonawca, realizując roboty budowlane, jest zobowiązany do zagwarantowania,  
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
• warunków BHP 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, 

istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed 
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania 
oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim 
zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  



• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
o czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
o wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
o oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
o zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
o zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
o zapewnienie BHP 
o zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

niezbędnego przy prowadzeniu robót remontowych 
o zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla 
wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.4. Materiały. 
Instalacje należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności  
w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 
• niebezpiecznego promieniowania 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 
• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 
 
1.4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, 
urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o 
dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty 
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur PEx natomiast pod posadzką w 
przewody wykonać z rur izolowanych otulinami. Instalację wyposażyć w armaturę, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach należy zaizolować otuliną z 
pianki poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 
 
1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku 



powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane 
przez COBI INSTAL. 
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i projektuje się z rur PVC. 
U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. 
Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 
W sanitariatach dziecięcych należy stosować miski ustępowe – normalne. 
 
1.5. Sprzęt 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego 
użytkowania. 
 
1.6. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 
używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 
budowy. 
 
1.6.1. Rury PVC i PP 
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt  
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i 
fizyczne rur, należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 

• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

 
1.6.2. Armatura i urz ądzenia 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana 
luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
1.7. Technologia wykonania. 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem 
należy realizować zgodnie z : 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych 
tom II 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania 
COBRI INSTAL 

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI 
INSTAL 

 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez 
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i 
ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 
1.7.1. Instalacja wodoci ągowa 
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w 
odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu 
i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna 
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach 
prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być 
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 
przez najwyżej położone punktu czerpalne. 
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 
pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co 
najmniej 1,5 m/s. 

• Próba szczelności  instalacji: 
Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować 
ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 
minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą 
wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 
wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może 
obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy 
poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 
i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia 
wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów 
czerpalnych instala 
 
1.7.2. Instalacja kanalizacyjna 
Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje 
poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy 
wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne 
urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do 
najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów 
należy wykonać  
za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być 
mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów 
drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem 
nie większym niż 60 st. 
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 
ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca 



rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury 
uprzednio położonej.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm.  
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i 
infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać 
piaskiem. 
 
1.8. Obmiar. 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

• m – dla instalacji rurowych 
• sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w przedmiarze robót, który 
stanowi odrębne opracowanie.   
 
1.9. Odbiór. 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 
zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej 
części robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie 
powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 



poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  
lub zamienne) 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego 
wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy  

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, 
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 
1.10. Podstawa płatno ści 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i 

transportu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
• koszty pośrednie i zysk 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty okre ślone w Specyfikacji nale ży wykonywa ć w oparciu o bie żąco 
obowi ązujące Normy i uregulowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
VI. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Przył ącze kanalizacji sanitarnej 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania przyłącza i posadowienia szczelnego betonowego 
zbiornika na nieczystości płynne /szamba, dla projektowanej rozbudowy istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej w m. Bieżyce, gmina Gubin. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przyłącza 
kanalizacyjnego.Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

• montaż zbiornika 
• wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 
• wykonanie prób szczelności 

 
1.4. Materiały. 
Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji 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. 
 
1.4.1. Przewody  
Instalacja (przyłącze) kanalizacyjna zewnętrzna zostanie wykonana z rur 
kanalizacyjnych kielichowych PVC o litej ściance, klasy S (SDR34, SN8) łączonych na 
uszczelki gumowe.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych  uszkodzeń. 
 
1.4.2. Zbiornik 
Zaprojektowano zbiornik betonowy, prefabrykowany o pojemności czynnej 10,0m3  z 
włazem  o średnicy 600 mm.  Na pokrywie zbiornika należy zamontować odpowietrzenie 
- rurę wywiewną  o średnicy 110 mm. 
 
1.5. Sprzęt 
1.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. 
 
1.6. Transport 
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, lub 
uszkodzenia. 



Transport zbiornika, jego rozładunek oraz posadowienie powinien odbywać się sprzętem 
odpowiednim do gabarytów i ciężaru zbiornika, w sposób zalecany przez producenta.   
 
 
1.7. Technologia wykonania. 
1.7.1. Monta ż ruroci ągów przył ącza kanalizacyjnego 
Rury ułożyć na warstwie 15cm. zagęszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu 
rurociągu należy go przysypać warstwą 30cm piasku. Przewody prowadzić ze spadkiem 
1,5 % w kierunku zbiornika. Przejścia przewodów PVC przez ścianę budynku i zbiornika  
wykonać w technologii szczelnej.  
Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami. 
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 montażem należy sprawdzić, czy 
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca i osadzenie rur, 
• wykonanie gniazd i sadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany  nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna 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. 
Wyjście rurociągu z budynku przez ścianę fundamentową  zabezpieczyć rurą osłonową  
PVC o średnicy 200 mm. 
 
1.7.2. Monta ż zbiornika bezodpływowego 
Projektuje się zbiornik betonowy o pojemności czynnej 10,0m3  z włazem o średnicy 600 
mm. Zbiornik ten wyposażony musi być w szczelne przejście o średnicy 160 mm do 
podłączenia kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika należy zamontować 
odpowietrzenie - rurę wywiewną       o średnicy 110 mm. Przy wykonywaniu wykopu pod 
zbiornik wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego. Należy pamiętać o 
zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych.   
Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Zbiornik należy posadowić na 20 cm. warstwie 
ubitego piasku. Posadowienie zbiornika wykonać należy zgodnie z instrukcją 
opracowaną przez jego producenta.   
 
1.7.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem  musi być poddana próbie szczelności. 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PVC należy 
przeprowadzićna eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do przewodu 
kanalizacyjnego.  Złącza kielichowe rurociągu zarówno na przewodach jak i na 
połączeniach ze zbiornikiem, pozostawić do czasu próby szczelności wolne – nie 
zasypane. 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych z rur PP należy przeprowadzić poprzez 
zaślepienie poziomu na wylocie i napełnieniu ich wodą do poziomu podejść pod 
przybory. Jeżeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 



 
1.8. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej  powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
1.9. Obmiar. 
Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich 
prac niezbędnych do wykonania zadania.  
Ilość robót i materiałów określa się następująco: 

• wykopy – m3 
• podsypka piaskowa – m3 
• montaż rurociągów – mb. 
• montaż zbiornika – szt. 

 
1.10. Odbiór. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
W odniesieniu do robót wymienionych poniżej następujących należy przeprowadzić 
odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany   (umiejscowienie i wymiary otworów),  
• zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 

odcinków poziomych. 
• z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót 

• Dziennik budowy, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
• Protokoły badań szczelności instalacji. 

 
1.11. Podstawa płatno ści 



Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót 
winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących 
przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i 
przedmiarze robót czy też nie.   
Rozliczenie robót dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
końcowym odbiorze robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Kwota ryczałtowa za 
wykonane roboty obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• wykonanie niezbędnych robót pomocniczych 
• montaż zbiornika, rurociągów zgodnie z PT 
• wykonanie prób szczelności 
• usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

1.12. Normy, przepisy. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.  
• PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 
• PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 
 
Uwaga: 
Wszystkie roboty okre ślone w Specyfikacji nale ży wykonywa ć w oparciu o bie żąco 
obowi ązujące Normy i uregulowania.  
 

 


