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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH 

ST-00.00 

Kod CPV 45000000-7 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót "Modernizacja  sanitariatów w Szkole 
Podstawowej nr.143 w Łodzi ul. Kuźnicka 12" w zakresie:  

 wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego instalacji wod-
kan, cwu i cyrkulacji wraz z nowym bilansem zapotrzebowania ciepła na cele 
cwu dla Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi, 

 wykonanie projektów budowlano – wykonawczych architektoniczno-
konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych wod-kan i co oraz instalacji 
elektrycznych w w/w budynku.  

 wykonanie projektu rozbudowy kotłowni w przypadku stwierdzenia, że 
niniejsza kotłownia po stronie cwu nie pokrywa zapotrzebowania ciepła na 
cele cwu. 

 roboty budowlano - instalacyjne modernizacji sanitariatów wraz z montażem 
ceramiki i wyposażenia sanitariatów w lustra, dozowniki itp. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia  
i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej 
oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji  
w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 
kryterium: 
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 Dokumentacja Projektowa. 

 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których 
stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji 
szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,  

 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia 
sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami  
w Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Wykonawcę lub wzajemnie 
pomiędzy Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, Normami i/lub 
elementami Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Wykonawcę, powinny 
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego 
przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające  
z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 
wyłącznie Wykonawcę Robót. 

  

Jednocześnie niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych, 
jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wszelkie rozwiązania 
techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem instalacji 
Zamawiającemu,  a nie zawarte w ST winny być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nieujęte  
w ST, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu 
urządzeń winny być uwzględnione w wycenie przedmiotu modernizacji sanitariatów. 
Brak ich wyszczególnienia w niniejszym dokumencie nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego . Dodatkowe wyjaśnienia 
związane z realizacją przedsięwzięcia na etapie oferty Zamawiający może 
sporządzić na podstawie pisemnego zapytania Wykonawcy,  a na etapie realizacji  
w ramach  nadzorów technicznych.  Zmiany  w przyjętych rozwiązaniach 
technicznych lub zastosowanych materiałach (różnice pomiędzy ofertą i projektem 
Wykonawcy,  a później wykonawstwem)  muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić 
podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Zamawiającego. Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów  
i urządzeń. W razie wystąpienia wątpliwości opisu ST z stanem technicznym 
obecnych instalacji Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do Zamawiającego 
celem wyjaśnienia rozbieżności.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST) w/g zestawienia             

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy oraz dwa komplety SST. 

Dokumentacja techniczna 

Dokumentację robót budowlanych modernizacji sanitariatów  stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę / 
zgłoszenia, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. [']=2072), 

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna  
w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

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

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie  
z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), 

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

– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawcy 
zawierającej opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wymaganiami 
zawartymi w przepisach i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru  

1.3.2.  Zgodność robót z dokumentacją  SST 

Dokumentacja  SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione   
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w  dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

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

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

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

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

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

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

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

1.3.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

W okresie trwania budowy i wykonywania robót ogólnobudowlanych Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie pod względem porządku  
i czystości 

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

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

1) lokalizację zaplecza,  składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie szkoły w pomieszczeniach biurowych   
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

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

1.3.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
terenie szkoły  takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji w szkole wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.3.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

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

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

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

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

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

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

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez szkołę, 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Materiały stosowane wykonania zadania" modernizacja 
sanitariatów"   powinny mieć: 

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

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

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

Dopuszczone do jednostkowego stosowania są wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których wydano oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

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

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

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa Wykonawcy lub SST przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

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

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU 

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu 
budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi 
przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. Sposób i warunki transportu 
materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami w zakresie:  

– ilości przewożonego materiału, 
– sposobu jego układania na środku transportowym, 
– sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,  
– sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 

 
Przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak 
określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót 
oraz graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będzie 
wykonywany prace budowlane. 

Realizacja robót objętych niniejszą Specyfikacją powinna być przeprowadzona  
z uwzględnieniem okresów przygotowawczych związanych z zakupami materiałów, 
transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac montażowych, aby nie 
spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

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

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

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

6. KONTROLA , BADANIA  

6.1. Kontrola wykonania instalacji i prac budowlanych polega na sprawdzeniu 

zgodności budowy z projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera i Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej 
SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność z dokumentacją techniczną – oględziny zewnętrzne wszystkich 
elementów wykonanej instalacji i prac budowlanych i porównania wyników  
z dokumentacją techniczną oraz zapisami w dzienniku budowy lub z innymi 
równorzędnymi dowodami, 

 zgodność zainstalowanych materiałów i urządzeń z wymaganiami norm  
i certyfikatów, 

 prawidłowość prowadzenia i wykonania  prac budowlanych 

 poprawność wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany, 

 prawidłowość zamontowania urządzeń i armatury, 

 szczelność instalacji. 
 

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek  
z wymogów, należy dokonać poprawek i ponownie poddać kontroli. Przy ponownej 
kontroli należy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa uprzednich błędów nie 
spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 

6.2. Badania przy odbiorze. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wykonawcy, 
ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. Badania przy 
odbiorze  zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
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  6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

– posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

– posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

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

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

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  6.4. Dokumenty budowy 

  6.4.1.  Dziennik budowy 

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

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

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

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

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

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

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
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– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

  6.4.2.  Książka obmiarów 

Książka obmiarów nie dotyczy z uwagi na ryczałt umowny (zgodnie z ustaleniami 
w umowie) 

  6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

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

  6.4.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

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

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

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

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót nie dotyczy z uwagi na ryczałt ceny umownej (zgodnie z umową) 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót i materiałów nie dotyczy j/w. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

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

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

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

8.3. Odbiór częściowy 

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

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

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

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

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

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

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

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

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

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

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

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dziennik budowy  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodne z SST i programem, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

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

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

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

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe uwzględniają: 

 zakup materiałów i urządzeń, 

 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

 układanie i montaż rur, urządzeń, armatury i innego wyposażenia, 

 wykonanie połączeń rur i kształtek i innych elementów instalacji, 

 wykonanie przejść szczelnych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 
 

Jeżeli w toku wykonywania prac budowlanych zajdzie konieczność 
przeprowadzenia prac dodatkowych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac 
planowanych (przedmiar robót przygotowany przez Wykonawcę) będących podstawą 
obliczenia wynagrodzenia, Wykonawca może zażądać odpowiedniego podwyższenia 
umówionego wynagrodzenia.  

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonywał 
prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

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

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

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

10.2. Rozporządzenia 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września  
1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

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

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 
I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01.01 

INSTALACJE KANALIZACYJNE  

Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

(Kod CPV 45332300-6)   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi ul. 
Kuźnicka 12"  

 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur  
z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności publicznej SP nr 143 w Łodzi  ul. 
Kuźnicka 12 
 
1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich 
uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

– rozbiórka i demontaż wszystkich istniejących rur i wyposażenia 
kanalizacyjnego w zakresie strefy robót od parteru do stropodachów bez 
rozbiórek przejść w połaci dachu ( ze względu na wykonany remont dachu, 
wywietrzaki pozostają bez zmian) 

– instalacje śr.50, 75, 110, 160 mm kanalizacji wykonać z rur PCV łączonych na 
kielichy z uszczelkami w bruzdach i zabudowach z płyt kartonowo gipsowych 
odpornych na wilgoć 

– armaturę sanitarną na ściankach kartonowo gipsowych montować na 
typowych stelażach odpowiednich do przyborów (miski ustępowe, pisuary, 
umywalki) w pozostałych sytuacjach o ile jest możliwość prawidłowego 
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umocowania do ścian dopuszcza się montaż bezpośredni o ile instrukcja 
montażu producenta wyrobu dopuszcza takie rozwiązanie 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla 
instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych  

Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany przez Wykonawcę zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

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

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

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

– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  
z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych 
dla realizacji konkretnego zadania. 

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

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

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

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

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone  
w odpowiednich normach: 

– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 
1329-2:2002(U), 

– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

2.2.2. Przybory i urządzenia  

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą 
spełniać wymagania określone w odpowiednich normach.  

– ilość i rodzaj przyborów, urządzeń zgodnie z projektem oraz warunkami 
technicznymi, użytkowymi odpowiednich pomieszczeń sanitarnych dla 
chłopców, dziewcząt i personelu szkoły. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN, TRANSPORTU  
I SKŁADOWNIA 

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

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
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3.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
3.2.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające 
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 
układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

– Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 

3.2.2.  Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3.3. Składowanie materiałów 

3.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 
przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie 
co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi. 
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3.3.2. Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować 
należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których 
temperatura nie spada poniżej 0°C. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
 
4.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

kanalizacyjnych. 
 

4.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 4.2. należy przystąpić 

do właściwego montażu rur i kształtek. 
Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników 

w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 
 
4.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 
dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 
gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

4.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez 
nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 
stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki 
polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów 
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych 
nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
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4.4.2. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury  
w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 
głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 
wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury  
w kielich. 

4.4.3. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur  
i kształtek z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju 
agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par 
rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny  
z instrukcjami producentów tych materiałów. 

 
4.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 
oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń  
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich 
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów  
i urządzeń. 

 

5.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
5.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
10700/00 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd  
i kanałów. Pionowe wewnętrzne przewody należy poddawać próbie na szczelność 
przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy 
poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. 
Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich 
połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za 
pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania 
szczelności.  
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 7 
 
6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 
rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez 
odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 
czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. Zwężki wlicza się do rurociągów 
o większej średnicy. 

Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza 
się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. 
Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie 
uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet 
urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy 
oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub 
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

Rury wywiewne oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
 

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

7.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie  

z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
7.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelność połączeń, 
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,– lokalizacja 

przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

odbioru technicznego – częściowego.  
7.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają  
w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, 
których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego  oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. 

7.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 
wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych,  
z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
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W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 
– wielkość spadków przewodów, 
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości 

między uchwytami (podporami), 
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
– zgodność wykonanej  instalacji  z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz 
instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
końcowego. 
 
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 

8.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych określonych , 
– montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-02.01 

 

INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

Z TWORZYW SZTUCZNYCH, ARMATURA 

CERAMICZNA, WYPOSAŻENIE 

 
(Kod CPV 45332200-5) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi  
ul. Kuźnicka 12"  
 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  
z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności publicznej oraz montażu armatury 
ceramicznej i wyposażenia sanitariatów.  
 
1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich 
uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace typu montaż armatury ceramicznej, wyposażenia 
sanitariatów. 

– rozbiórka, demontaż instalacji, uzbrojenia i armatury, ceramiki sanitarnej  
w zakresie przebudowy sanitariatów szkoły, 

– wykonanie nowych instalacji z rur uniwersalnych PE-X/AL/PE w bruzdach  
i zabudowach kartonowo-gipsowych, 
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– armatura wodociągowa zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń w/g projektu 
instalacji wodociągowej z wyjątkiem armatury spłukującej przy miskach 
ustępowych i pisuarach gdzie rezygnuje się z elektronicznych zaworów 
spłukujących na zawory, przyciski ręczne,. 

– montaż misek klozetowych, pisuarów, umywalek, wyposażenia sanitariatów 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 
Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 
WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną (szczegółową)  
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych  
 

Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

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

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

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

– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
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lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  
z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych 
dla realizacji konkretnego zadania. 

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

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

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

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

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone  
w odpowiednich normach: 

– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 
– rury i kształtki z polietylenu PE100, 
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-

1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U 
– przepustnice, zawory antyskażeniowe, 
– armatura odcinająca, zwrotna, regulacyjna, czerpalna, 
– rury osłonowe (ochronne) stalowe, 
– materiały izolacyjne: otuliny z pianki polietylenowej lub poliuretanowej 

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej 

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji 
wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach: 
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, 
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

– w pomieszczeniach sanitarnych chłopców, dziewcząt i personelu zgodnie  
z przeznaczeniem użytkowym pomieszczeń i projektem sanitarnym. 

2.2.3 Przybory i urządzenia, wyposażenie 

Armatura sanitarna 
– Baterie umywalkowe mieszaczowe, stojące, kolor - chrom 
– Baterie natryskowe, kolor chrom ( do ustalenia z Inwestorem) 

 Ceramika w kolorze białym KOŁO : 

– umywalka  z otworem bez przelewu, z półpostumentem np. serii Primo, 
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– miska ustępowa kompaktowa z deską sedesową twardą np. seria  NOVA TOP 
BEZ BARIER (dla niepełnosprawnych o ile wystąpi takie pomieszczenie) : 

– Pisuar np. model ALEX  
Uwaga:  

1. ustalić na etapie projektu i wykonawstwa z Inwestorem rodzaj misek 
ustępowych kompaktowe bądź wiszące na stelażach podtynkowych. 

2. w każdym sanitariacie (poza sanitariatem dla personelu) jedna umywalka 
zawieszona na obniżonej wysokości 65 cm. 

Dodatkowe wyposażenie 

– zawór ze złączką do węża przy pisuarach, 
– dozowniki mydła w płynie np. Merida 
– suszarki do rąk, 
– dozowniki papieru toaletowego np. Merida 
– lustra 

Ostateczne wyposażenie ustalić z Inwestorem na etapie projektu. 
 

Poręcze i pochwyty dla niepełnosprawnych np  KOŁO mocowane do ściany, 
kolor chrom lub biały o ile będzie występowało pomieszczenie dla 
niepełnosprawnych 

Lustra klejone do ściany w płaszczyźnie płytek, nad umywalką. Dla  
niepełnosprawnych – lustro w ramie metalowej mocowane do ściany pod kątem 
właściwym dla korzystania przez osoby poruszające się na wózkach. 

Zamontować dozowniki mydła, papieru i suszarki do rąk – w obudowie ze stali 
nierdzewnej a określone w odpowiednich normach.  

Inwestor dopuszcza zamontowanie armatury ceramicznej alternatywnej, ale  
o parametrach nie gorszych niż Koło. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN, TRANSPORTU  
I SKŁADOWANIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez inwestora. 

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

 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
3.2.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające 
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
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– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 
układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

– Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

3.2.2.  Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych. 
 
3.3. Składowanie materiałów 
3.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 
przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie 
co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi. 
3.3.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej 
niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
 
4.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 
należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
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– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

wodociągowych. 
4.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić 
do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na 
ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

 
4.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 
dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 
gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
4.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez 

nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 
stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki 
polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów 
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych 
nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
4.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 
zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach 
wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
4.4.3. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur  
i kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju 
agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par 
rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny  
z instrukcjami producentów tych materiałów. 

4.4.4.Połączenia zgrzewane. 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach 
zgrzewanych stosowane są: 

– kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki polietylenowe (PE) 
zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
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przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą  

– kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki polietylenowe (PE) 
zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 
materiału. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i 
zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem 
kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 
powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby 
spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 

 
4.5. Połączenia z armaturą i przyborami 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej 
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia oraz sprawdzić prawidłowość działania armatury. Miejsce montażu 
armatury musi umożliwiać jej obsługę i konserwację. Armatura powinna umożliwić 
zamknięcie dopływu wody do poszczególnych części instalacji, opróżnienie jej bez 
konieczności przerywania pracy pozostałej części instalacji. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 
wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń 
armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 
producentów określonych materiałów. Prowadzenie przewodów instalacji wod-kan  
w obiekcie  
4.5.1. Prowadzenie przewodów instalacji wod-kan w obiekcie 

– Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby  
w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 
odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem.  

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

– Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być 
układane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

– Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
– Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
– Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
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– Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. 

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

4.5.2. Podpory stałe i przesuwne 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić 
łatwy i trwały montaż instalacji oraz odizolowanie od przegród budowlanych  
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 
stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

4.5.3. Tuleje ochronne 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu 
poziomego przez ścianę, lub przewodu pionowego przez strop), należy stosować 
przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrode pionową, 
b) co najmniej 1 cm, przy przejściu prze strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około  

2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.  

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

4.5.4. Oznaczanie  

Przewody, armatura i urządzenia po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej 
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie  
z obowiązującymi zasadami oznaczania. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 

– na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,  
w tym w piwnicach , 

– w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach  
– w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury  

i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 
 

5.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 
należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 
wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami 
technicznymi. 

5.2.1. Warunki wykonania badania szczelności 

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

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

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia 
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. Warunkiem uznania wyników badania 
sprężonym powietrzem za pozytywne jest brak spadku ciśnienia na manometrze 
podczas badania. Jednak jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle 
przestrzegać wymogów określonych w w/w punktach WTWiO.  

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

5.2.2. Przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

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

– 0,1 bar przy zakresie do 10 bar 
– 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

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

5.2.3. Próba szczelności rurociągów 

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia 
roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut 
do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,02 MPa. 

Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń. W przypadku 
wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 
wodociągowych” (zeszyt Nr 7). 
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Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia  
w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji.  
W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić 
wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 
obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 
przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie jest większy niż 0,6 bara, przystępuje 
się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego 
i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana  
w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 
producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy 
przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu 
usunięcia zanieczyszczeń montażowych. 

Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy 
całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach 
zaślepiających. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby 
nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia 

powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  3K)  
a pogoda nie powinna być słoneczna. 

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

Ponadto należy przeprowadzić: 
– Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji; 
– Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej; 
– Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

wodociągowej; 
– Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 

przepływów zwrotnych; 
– Badania armatury przy odbiorze instalacji; 
– Badania armatury automatycznej regulacji. 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt  
 

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Długość rurociągów: 

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od 
strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów 
do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do 
końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów  
w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez 
odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się 
natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów,  
a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według 
średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy 
odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do 
ogólnej długości rurociągów, 

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, ceramika sanitarna, liczy się 
w sztukach lub kompletach. 
Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 8 

 
7.2. Zakres badań odbiorczych 
7.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej  

Należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 
WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony  
w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej  
w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 
wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań 
określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu ±0,5 C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
7.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny 
należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
odbioru. 
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7.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp  
w miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych  
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie 
przełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, 
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami 
technicznymi (szczegółowymi), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, – przeprowadzić niezbędne 
badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót  oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. 
7.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły 

się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi)  
i WTWiO, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 
 
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 
 
8.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 
może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH  

SYSTEMEM KAN-threm 

 

CPV 45330000-9 

SST- 03.01 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi  
ul. Kuźnicka 12"  
 

1.2. Przedmiot specyfikacji SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru instalacji co, ciepłej wody użytkowej  
i cyrkulacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności publicznej  
SP nr 143 w Łodzi  ul. Kuźnicka 12 
 
1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej.  

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i odbiorem robót modernizacyjnych instalacji co, wody zimnej, ciepłej 
oraz cyrkulacji. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji z uzbrojeniem dla właściwego wykonania  
instalacji , roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót. 

– demontaż istniejących instalacji co w tym grzejników w obrębie 
remontowanych pomieszczeń. 

– roboty budowlane po instalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd. 
– wywóz materiałów z rozbiórki, 
– montaż nowej instalacji z wyposażeniem , 
– wykonanie izolacji instalacji, 
– wykonanie prób i odbiorów technicznych. 
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– montaż urządzeń  oraz grzejników z wykonaniem sprawdzenia  prawidłowości 
działania. 

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

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

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

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

 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Przewody 

Rury rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku do źródła 
ciepła. Rury polietylenowych PE-Xc (VPE-c) PN 20 systemu Kan Therm wg DIN 
4726, i 16892/93, Tzal = 95 °C, Tmax = 110 °C Pmax = 1.0 MPa. z wkładka 
aluminiową. Przewody prowadzić nad posadzką , w bruzdach ściennych przykrytych 
tynkiem. 

Rury prowadzone w bruzdach układać w „peszlu” zgodnie z poradnikiem, 
wydanym przez producenta – KAN Sp. z o.o.. 
Rury osłonić izolacja termiczną o grubości wymaganej przepisami Dz. U. Nr 75, poz. 
690 (wraz ze zmianami). Rurociągi prowadzić częściowo w piwnicy pod stropem, 
dalej w istniejącym kanale podposadzkowym parteru. Przejścia przez ściany 
wykonać w stalowych tulejach ochronnych o wymiarze minimum dwie dymensje 
większym od rurociągu c.o. Po ułożeniu instalacji zaizolowaniu oraz po 
przeprowadzeniu prób ciśnieniowych przykrycie kanału doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
2.2.2. Podłączenie grzejników 

Podłączenie grzejników wykonać z rur polietylenowych PE-Xc (VPE-c) PN 20 
systemu Kan Therm wg DIN 4726, i 16892/93, Tzal = 95 °C, Tmax = 110 °C Pmax = 
1.0 MPa. Przewody prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych przykrytych 
tynkiem. Rury prowadzone w bruzdach układać w „peszlu” zgodnie z poradnikiem, 
wydanym przez producenta – KAN Sp. z o.o.. Grzejniki podłączyć poprzez zestaw 
przyłączeniowy do grzejników z zaworem termostatycznym i głowicą oraz zaworem 
powrotnym grzejnikowym, umożliwiający odcięcie dowolnego grzejnika przy 
pracującej instalacji. Gałązki układać ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku 
pionów. Dopuszcza się alternatywne rozwiązania. 
 



Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi ul. Kuźnicka 12 

40 
 

2.2.3. Grzejniki 

Grzejniki stalowe płytowe CosmoNova  z podłączeniem bocznym firmy 
Vogel&Noot.  Dopuszcza się rozwiązania alternatywne 
 
2.2.4. Zawory termostatyczne 

Zawory termostatyczne grzejnikowe firmy DANFOSS ze wstępną nastawą typu 
RTD-N. W pomieszczeniach zaprojektowano zawory z głowicami z wbudowanym 

czujnikiem, zakres regulowanej temperatury od 8-28C. Zawory termostatyczne 
zostaną zamontowane na zasilaniu grzejników.  
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN, TRANSPORTU  
I SKŁADOWANIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez inwestora. 

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

 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
3.2.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające 
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 
układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

– Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

3.2.2.  Wymagania dotyczące przewozu armatury i grzejników 
Armaturę i grzejniki należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający 

przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych. 
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3.3. Składowanie materiałów 
3.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 
przekraczającą 40°C. Rury LPE i PEX-c mogą być składowane w różnych 
temperaturach również poniżej 0°C. Jednak ze względu na wrażliwość na działanie 
promieni ultrafioletowych należy chronić rury przed bezpośrednim długotrwałym 
działaniem promieni słonecznych przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury 
nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie 
co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie 
3.3.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 
niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
4.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 
należy: wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, wykonać otwory  
i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów , 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów . 
– demontaż grzejników i rurociągów - 
– roboty budowlane poinstalacyjne. 

 
4.3. Montaż instalacji w systemie KAN-therm 

Rury LPE i PEX-c łączy się za pomocą złączek mosiężnych mechanicznych typu 
zaciskowego. Złącza zaciskowe z pierścieniem pełnym nasuwanym praską, są nimi 
kształtki typu trójniki, kolanka, zakończone korpusami, na które nasuwa się rurę,  
a następnie przy użyciu specjalnej praski nasuwa na pełny mosiężny pierścień 
uzyskując w ten sposób bardzo mocne i szczelne połączenie zaciskowe. W tego 
rodzaju połączeniu dodatkowe uszczelnienia są zbędne. 
4.3.1.Metoda wykonania połączenia zaciskowego z pierścieniem pełnym. 

– nasunięcie pierścienia na rurę frazowanym końcem od strony kształtki. 
– rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonuje się w trzech fazach. Pierwsze 

dwa rozparcia nie pełne, przy czym obracamy rozpierak o 30° i 15°. Trzecie 
rozparcie rury jest pełne. W wyniku op eracji rozkalibrowania wew. 
powierzchnia rury nie powinna posiadać uszkodzeń w postaci pęknięć, lub 
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wyraźnych wgłębień. Rury z uszkodzoną powierzchnią wewnętrzną nie wolno 
stosować do złącz. W temperaturze poniżej +5°C zaleca się przed 
rozkalibrowaniem miejscowe podgrzanie rury ciepłym powietrzem lub w ciepłej 
wodzie w celu polepszenia jej właściwości plastycznych. c. Osadzenie 
rozkalibrowanej rury z pierścieniem na trójniku do ostatniego zgrubienia. Rura 
powinna wchodzić na trójnik z lekkim oporem. 

4.3.2. Prowadzenie rur PEX-c i LPE. 

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
1. natynkowe. 

Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX-c i LPE należy każdorazowo 
rozważyć umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami 
ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości rur na 
uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji. 
Rury PEX-c i LPE cechuje duża wydłużalność termiczna, przy 
rozprowadzeniach natynkowych należy stosować zasady kompensacji 
wydłużeń termicznych, przy czym z reguły wykorzystuje się naturalne łuki  
i załamania wynikające z geometrii budynku. 

2. podtynkowe w przegrodach. 
W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozróżnia się przypadki 
prowadzenia w tzw. szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na stałe, gdzie 
wykorzystuje się system rozprowadzeń w rurze osłonowej tzw. peszel.  
Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:  

3. prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. 
Takie prowadzenie różni się od sposobu natynkowego, jednak obowiązują te 
samy zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe 
wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużanie). 
Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania 
bruzd, rury należy owinąć papierem falistym lub prowadzić w rurze osłonowej 
tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej przesuw wzdłużny. 

4. betonowanie bezpośrednie (peszel). 
Polega na prowadzeniu przewodu w rurze osłonowej nieco większej średnicy 
tzw. peszlu. Umieszczanie przewodu w rurze osłonowej zapewnia 
kompensację termiczną, następuje tzw. „ułożenie się przewodu” oraz spełnia 
rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość 
wymiany rur bez kucia podłóg czy ścian. W przypadku zabetonowania „na 
sztywno” min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany do powierzchni 
rury powinna wynosić 3 cm. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 
 

5.2. Kontrolę wykonania instalacji z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji co” (zeszyt nr 6) 

Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami 
technicznymi. 
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5.2.1. Warunki wykonania badania szczelności 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy 
ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż 
ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. 

Ze względu na pracę termiczną oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, 
podczas próby szczelności mogą występować spadki ciśnienia. Próbę należy 
przeprowadzać jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 
30 minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. 

Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 
minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 

Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym 
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie 
powinien być większy niż 0,2 bara. 

Podczas próby szczelności również wizualnie należy sprawdzić szczelność złącz. 
W przypadku rozprowadzeń rur w przegrodach (ścianach, posadzkach), podczas ich 
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 
3 bary (zalecane 6 barów). Wymaganie to jest podyktowane możliwością 
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania 
posadzek itp.) i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia 
uszkodzenia. W przypadku natynkowego prowadzenia rur należy podczas rozruchu 
instalacji sprawdzić zachowanie się punktów stałych, podpór ruchomych i rur.  
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt  
 

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Jednostki obmiarowe: 
1 mł - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 
1 m˛ - powierzchnia, ściany, posadzki 
1 m – długości rurociągów 
1 szt. – ilość urządzeń 
1 kpl – ilość kompletnych urządzeń 
1 próba – kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 8 
 
7.2. Zakres badań odbiorczych 
  7.2.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzający wykonanie instalacji 
grzewczej 

– sprawdzenie wykona przejść dla przewodów przez ściany i stropy – 
umiejscowienie i wymiary otworu 

– sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzdy, 
– zgodność kierunku bruzdy z pionem 
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
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prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy identyfikować miejsca  
i zakres robót objętych odbiorem. 
  7.2.2.Odbiór techniczny – częściowy instalacji grzewczej. 

Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych części 
instalacji, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy 
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji 

– w ramach odbioru częściowego należy sprawdzić zgodność wykonania 
odbieranej części instalacji, a wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
– po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik niezbędnych 
badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania odcinków instalacji objętych odbiorem częściowym. Do 
protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 7.2.3. Odbiór techniczny – końcowy instalacji grzewczej. 

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

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

– instalację wypłukano i napełniono wodą 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym 
 

Przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

– rzut pomieszczeń 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły odbiorów technicznych – częściowych 
– protokoły wykonania robót odbiorczych 
– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów) w ramach odbioru 

technicznego końcowego należy: 
– sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich WTWiO 
– sprawdzić kompletność dokumentów 
– uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji  
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8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 

 
8.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- 04.01 

Kod CPV 45410000-4  

TYNKOWANIE 

OKŁADZINY Z PŁYT  

GIPSOWO-KARTONOWYCH 

(SUCHE TYNKI GIPSOWE) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi  
ul. Kuźnicka 12"  
 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
(suchych tynków gipsowych)."Modernizacja sanitariatów w SP nr 143 w Łodzi   
ul. Kuźnicka 12" 
 
1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią 
poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy 
szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach 
murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

– Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego 
elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-
kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
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– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu 
skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna 
po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 
połączenia kartonu. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 
aprobat technicznych, a mianowicie: 

– roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt 
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

– wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
– procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie  

i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura 
może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i�instrukcje, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierające dane opisujące przed�miot i wymagania jakościowe wykonania 

okładzin. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać 
zasad podanych w normie PN-72/B10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 

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

 
2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w�ST�Kod CPV  45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
 

2.2.Płyty gipsowo-kartonowe  
Płyty powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 

  
2.3. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
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– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1 ,0 mm 

– Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o�prześwicie  0,5 mm. 

 
 2.5  Klej gipsowy  

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych. 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje 

gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie 
kraju. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z�elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

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

 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych 
jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt 
o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego  

w zawiesie z�widłami. 

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

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z gruzu i odpadów. 
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– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
5.3.1. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka 
sposobów: 

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą, 

– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50,75,100 mm, umocowanych do 
podłoża uchwytami typu ES, – przy użyciu profili sufitowych 60/27, 
mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

5.3.2. Sufity na ruszcie stalowym 
5.3.2.1 Ruszt stalowy – standard 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez 
poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz 
przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba 

taka wynika z wielko�ści pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 

wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod�wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 

wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto�pień obniżenia sufitu determinuje użycie 

pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych 
(60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 
Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie 
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się 
łączników krzyżowych (60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się 
między półkami profili UD 27x28x 0,6 mocowanych do ścian. 

Grubość płyty 
gipsowo-kartonowej 
[mm] 

Dopuszczalna 
odległość między 
wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w 
warstwie głównej 
[mm] 

Dopuszczalna 
odległość w 
warstwie nośnej 
[mm] 

12,5 850 1250 500 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt�6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być 
zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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

 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek  
i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 
projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

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

 
8.2. Odbiór podłoża   

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki 
8.4 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: 
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– zgodność z dokumentacją techniczną, 
– rodzaj zastosowanych materiałów, 
– przygotowanie podłoża, 
– prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach  

i obrzeżach, 
– wichrowatość powierzchni. 
 Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 

lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 
podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie 
powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny  i 
odchylenia 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 

2�mm i w liczbie 

nie większej niż 2 
na całej długości 
łaty kontrolnej o 
długości 2 mb 

nie większe niż 

1,5�mm na 1 

mb i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach  
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 4 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 
m wysokości 

nie większe niż 2 mm 
na 1mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

nie większe niż 

2�mm 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana 
i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

Dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
Dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na rusztach z kształtowników metalowych 
– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  

z przycięciem i dopasowaniem, 
Dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 
okładzin, 

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

 

SST- 05.01 

Kod CPV 45442100-8 

ROBOTY MALARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi ul. 
Kuźnicka 12"  
 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz budynku  
w SP nr 143 w Łodzi  ul. Kuźnicka 12" 

 
1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń). Kolorystyka do  
uzgodnienia z Inwestorem. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania 
powłok malarskich wewnętrznych  oraz ich odbiorów. 

 
1.5. Określenia podstawowe 

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

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

Dokumentację robót malarskich stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072), 

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

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

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

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

– Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powinny 
one zawierać: 

– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,  
z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich  
z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty 
techniczne), 

– sposoby wykonania powłok malarskich, 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
– warunki użytkowania powłok malarskich. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, albo 

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

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

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
– farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
– farby lateksowe 
– lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy  

PN-C-81802:2002, 
– lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne  

i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
– środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych. 
2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
bądź PN. 
2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt�3 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb,  
– agregaty malarskie ze sprężarkami,  
– drabiny i rusztowania. 

 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt�4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga 
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek,  
w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie  
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem 
założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki 
itp.), 

– wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
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– ułożeniu podłóg i posadzek 
– całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,  jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

– wykonaniu tzw. białego montażu, 
– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
– wszystkie roboty malarskie wykonywać w uzgodnieniu z użytkownikiem 

obiektu dot. czasu i kolorystyki. 
 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1.Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych).  

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

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

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

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
 
5.3.2. Podłoża  

Z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe  
o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków  
i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 
tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu  
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

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

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4.Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że  

w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 



Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi ul. Kuźnicka 12 

58 
 

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

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych 
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
5.4.2.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 
w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, 
zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

 
5.5.Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
– niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
– aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
– jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i dokumentacją projektową, 
– bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
– bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
– bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywanego podłoża.  
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych 
spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  

Powłoki te powinny być: 
– odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
– bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
– zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy  

i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są 
nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

– spękań, 
– łuszczenia się powłok, 
– odstawania powłok od podłoża. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie 
podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy 
wykonywać w następujących terminach: 

– dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego 
wykonania, 

– dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

– podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 

– tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 

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

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

– elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie 

PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,  

w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać 

przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 
metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

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

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

 
6.6.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych  
w robotach malarskich,  
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– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: w przypadku farb ciekłych: 

– skoagulowane spoiwo, 
– nieroztarte pigmenty, 
– grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
– kożuch, 
– ślady pleśni, 
– trwały, nie dający się wymieszać osad, 
– nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
– obce wtrącenia, 
– zapach gnilny, 

 
6.7.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 
w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 
6.8.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich,  
w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
– sprawdzenie odporności na wycieranie, 
– sprawdzenie przyczepności powłoki, 
– sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
– 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 
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kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

– Sprawdzenie przyczepności powłoki 
– na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 

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

– na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN 
ISO 2409:1999, 

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

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5  
i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

 
7.2. Inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach 
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady 
wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 
KNNR 2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót malarskich.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić 
na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.  

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

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

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

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru podłoży, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny 
wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 

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

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  
i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia  
w stosunku do ustaleń umownych, 
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– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

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

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich  

z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

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

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty malarskie uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi 
lub terenu, 

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– przygotowanie podłoży, 
– próby kolorów, 
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. 
skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz 

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 

– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych 
koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy 
ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST- 06.01 

TYNKOWANIE 

(Kod CPV 45410000-4) 

WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH  

WEWNĘTRZNYCH  

(Kod CPV 45410000-4) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi   
ul. Kuźnicka 12"  
 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych. 
 

1.3. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST)stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

wewnętrznych tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, 

wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów. 



Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi ul. Kuźnicka 12 

66 
 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.4. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 

1.7. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

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

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

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

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

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

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

opakowaniu. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

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

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione 

oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 

13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, – wapno 

sucho gaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą  

– i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom 

aprobat technicznych. 
 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 
 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki 

tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane 

w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach 

(zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.  
w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych 

narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych 

mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolno spadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, – tynkarskie pistolety natryskowe, – zacieraczki 

do tynków. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje 

się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady 
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. 

stolarki konfekcjonowanej. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania  

i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach 

zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 

materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że  

w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych 
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

– Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze 
zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego 
obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych 
tynki pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej  
i bezdeszczowej pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych 
barwionych nie może przekraczać 80%. 

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego 
należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do 
warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile 
wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania 

lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
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– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,– z gipsu i płyt kartonowo-

gipsowych. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 

szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 

ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

 Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, 

zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 

mechaniczne (np. piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć 
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, 

odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki 

tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, 

konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego 

zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 

przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do 

podłoża stosowane są: – obrzutka wstępna, 

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, – substancje płynne tzw. mostki 

adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny 

z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

5.4. Wykonanie tynków pocienionych 

Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub 

trzywarstwowe).  

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków pocienionych: 

– cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po 
wstępnym jej stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów 
odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna, 

– zacierane – wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do 
uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe 
ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem 

tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, 
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą 

rolki. 

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. 
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Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy 

tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad 

ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej  

w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości 
tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami 
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 

minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne  
z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 
narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 
zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 

rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. 

listwami narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na 

całym obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – należy stosować odpowiednie 

profile tynkarskie, 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do 
podłoża, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po 
upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia 
szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 

– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu,  
a w okresie zimowym przed mrozem, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą 

wentylację. 
 

5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych 

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się 
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku  

z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. 

Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych 

badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być 
mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 
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5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na 

uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go 
wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST. 

5.5.3. Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. 

próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny 

wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500. 

5.5.4. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki 

tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm  

– z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla 

wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw 

powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm. 

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być 

gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także 

odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. 

Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów 

soli przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz 

wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 

wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia 

(rozmycia) tynku. 

5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne 

płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie 

przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty 

dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub 

powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej 

powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w 

przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy 

wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych 

prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być 
zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosem. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach 
i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 
odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty  
i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1. Badania materiałów 

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

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
– wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie  

w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego, 

– równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy 
łaty, 

– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę ścierania, 

– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku, 

– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 

– chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
– obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę 

wyglądu. 
– Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-

10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,  

a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych,  
w szczególności w zakresie: 
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– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi  
w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku 
od daty ukończenia robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 

– czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku  
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST, 

– czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia  
w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać 
metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się 
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu 
świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie 
należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić 
za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. 
próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 
250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 
gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 

przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. 

niniejszej SST. 

6.4.2.3. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach 

powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki 
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu 
otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.4. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.  

Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) 
należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz 
brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
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6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach  
i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez 
pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 
6.4.2.5. niniejszej SST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych 
jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 
warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu 
według wymiarów w stanie surowym. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do 

powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 

7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, 
opracowanej dla konkretnego podmiotu zamówienia, można ustalić inne 
szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót tynkowych 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione  
w założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06  
KNNR nr 3. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy 

(odbiór międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 
podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
nakładania wyprawy. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  

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

 
8.3. Odbiór częściowy 

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

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

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

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

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

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

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

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

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania 
prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych, − instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
nieprawidłowości wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań 
określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

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

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

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

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego  

z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku 

pocienionego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 

oceny wizualnej tynku pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: – 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem 

bądź zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego 

zbrojeniem, wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 
zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, – usunięcie pozostałości, resztek 

i odpadów materiałów.  
– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m 

od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych 
koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 07.01 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
(Kod CPV 45430000-0) 

UKŁADANIE PŁYTEK I TERAKOTY 

NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
(Kod CPV 45431000-7) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi  
ul. Kuźnicka 12"  

 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i ściennych z płytek, 
gresu i terakoty przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie w budownictwie użyteczności publicznej. 
 

1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

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

– skucie dotychczasowej terakoty i płytek na ścianie 
– ułożenie płytek z gresu na podłogach 
– ułożenie płytek ceramicznych na ścianie do wysokości 2,1 m lub pełnej 

wysokości ściany tam gdzie zostanie to uzgodnione z Inwestorem  
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i płytek przy użyciu kompozycji 

klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 

materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek 
antypoślizgowych min R9 , ścian z płytek oraz ich odbiory. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4, a także podanymi poniżej: 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i ściennych 

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

Roboty posadzkowe i ścienne należy wykonać na podstawie dokumentacji oraz 
uzgodnienia z użytkownikiem i inspektorem nadzoru, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
 pkt. 1.6. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
posadzkowych i ściennych. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1.Gresy i płytki  

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, 

charakterystyki znakowanie. 
– Płytki z gresu podłogowego, gat. 1, grubość min. 12 mm w kolorze jasnym (do 

uzgodnienia z użytkownikiem i inspektorem), V kl. ścieralności, 
antypoślizgowe w kl. R(, fuga epoksydowa 

– płytki ceramiczne ścienne szkliwione, gat. 1 w kolorze jasnym (do uzgodnienia 
z użytkownikiem i inspektorem), fuga epoksydowa, do wysokości 2,1 m 

2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy  

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
2.2.3.Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek . 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2. 3.Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
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produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 

posadzkowych i okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

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

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane 

– (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

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

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

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych 
materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy lub protokółem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  

i okładzinowych z płytek 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

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

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych  
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do 

robót posadzkowych i okładzinowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje 

się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 
wózki. 

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

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

KodCPV 45000000-7, pkt 5 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z gresu i okładzin z płytek  
powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np .technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi.. 

Roboty posadzkowe i ścienne należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykonane posadzki  należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3. Wykonanie posadzek  
5.3.1.Podłoża  

Podłoża pod posadzki  może stanowić beton lub zaprawa cementowa lub 
wylewka poziomująca. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć  
i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek  ma zastosowanie 
bezpośrednio pod płytkami warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) 
samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
5.4.  Wykonanie okładzin 
5.4.1.Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych 
mogą być: 

– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie  

i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki  
i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

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

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
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W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm 
przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 
mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach 
klejących ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem 
z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej 
niż M4. 
5.4.2.Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy 
przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować 
płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klej ąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 
5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 
m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

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

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

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 
wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe.  
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier 
przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie 
klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 

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

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą  
z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 
nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych 
i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin  

z płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania tych robót.  
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Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 

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

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

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

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty 
 i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
 i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, – 
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.  
i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania 
posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz 
procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających”. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin  
a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 

dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i ścian z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, – sprawdzenie odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 
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kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

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

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

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 
należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 

– z dokładnością do 0,5 mm, 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej). 

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

 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i ścian z płytek 
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące 
wymagania: 

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

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

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, – dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny 
poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na 
długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

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

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

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

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

6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące 
wymagania: 

– cała powierzchnia płytek powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem , 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
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– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

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

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

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

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

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” KodCPV 

45000000-7, pkt 7 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i ścian z płytek oblicza się w m2 na podstawie 

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

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją Wykonawcy a stanem 
faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” KodCPV 
45000000-7,  pkt 8 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

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

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 
za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia 
do robót posadzkowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

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

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

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze,  
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań 

laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. 
niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 
6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

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

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
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W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – ustalenia podjęte  
w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin  

z płytek z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

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

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek 
i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach PCV  
i okładzinach z płytek. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 

I PRACTOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
posadzkowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
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– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem 
bądź zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek  
i okładzin,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót posadzkowych i okładzinowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie okładanych płytkami, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany  

w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, – koszty pośrednie, 

zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m 
od poziomu ich ustawienia. 

Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych w/g 
oferty. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

(Kod CPV 45310000-3) 

SST- 08.01 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU,  

URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi ul. 
Kuźnicka 12 

 

1.2.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 

elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach 

kubaturowych.  
 
1.3.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. 
 

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad 

wykonywania i odbioru robót związanych z:  
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,  

– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz 

z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów 



Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi ul. Kuźnicka 12 

93 
 

kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: 

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 

wyżej prac, 

– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża 

 (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż 
elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym  

z dokumentacją  techniczna opracowaną przez Wykonawcę, 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub 

kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych 

przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 

– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

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

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7.Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
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– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie  

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających  

i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  

z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Instalację należy wykonać z materiałów firmy Legrand lub Schnaider. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 

lub jego upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 

Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 

Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,  
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z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnioną. 

– Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 
2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  

Jako materiały przewodzące można stosować miedź liczba żył: 1, 3, 4, 5.  

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 

ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do 
podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod 

tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź.  

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy 

pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji 

przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 

chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są 

zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 

posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia 

różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. 
Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 

instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały 

pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie 
podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 

aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 

prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda 

i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji 
danych oraz audio-video.  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 

wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest 
używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 

wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 

60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
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sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 

stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli 
i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. 

Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie 

lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli 
o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 

karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane 

mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztyw nych): od  
ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm  

i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów 

w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane 

z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm 

należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub 

pełne. 

Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji 
oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki 

i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego,  

z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może 
odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane  

w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej 

góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych.  
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 

paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich 

jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte 
lub zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do 

montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, 
odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 

Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 

system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – 

wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa 

lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 

75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². 
Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze 

przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane 

poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie  

i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
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konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 

systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 

można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne itp. 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny 

1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

– Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 

ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

– Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

– Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu  

o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

– Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

– Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: do 10 A, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

– Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny  
i przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów 

lub „pazurków”. 

– Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być 
wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 

bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 

przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów  

o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 
wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, – stopień ochrony  

w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu 
oświetlenia, zawierającego co najmniej: – dobór opraw i źródeł światła, 

– plan rozmieszczenia opraw, 

– rysunki sposobu mocowania opraw, 

– plan instalacji zasilającej oprawy, 
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– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,  

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio 

do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują 

w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, 
III. Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 

oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 

mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 
układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 

budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

– do żarówek, 

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

– do lamp sodowych, 

– do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod 
napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom 

następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

– zwykła IP 20 

– zamknięta IP 4X 

– pyłoodporna IP 5X 

– pyłoszczelna IP 6X 

–  – Kroplo odporna – IP X1 

–  – Deszczoodporna – IP X3 

–  – Bryzgo odporna – IP X4 

–  – Strugo odporna – IP X5 

–  – wodoodporna – IP X7 

– wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia 
wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 

250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzo odporną w części, 

gdzie znajduje się lampa oraz  zwykłą i deszczoodporną w części, gdzie znajduje się 
osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 

  
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 

fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach 

(oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent 

zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 

opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem 

pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 

opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.1.Ogólne wymagania dotyczące 

transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.1.Transport materiałów  

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy 

zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne 
temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 

5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 5.1.Ogólne zasady 

wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych 
robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje:  

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
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– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 

 i miejsc montażu osprzętu, 

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd  

w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 

przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 

podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 

kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 

przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 

spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica  znamionowa 

(mm) 

 rury 
18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm)  190 190 250 250 350 450 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 

(lub przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana)  

z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego  
o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem  
i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli  

i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz  

PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
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5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń  

i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 

uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 

połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 

zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno 

zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący  

z wyposażeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 

sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 

aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 

aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 

będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie  

z planami instalacji i schematami. 

5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 

składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych)  

i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 

budynku tj.  parterze. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 

ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.  

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 

elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7 pkt 6 

 

6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów 

zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego 

do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń  

i odbiorników energii elektrycznej, 

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

– pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 

izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań 

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych  

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 

niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres  
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7.1.Ogólne 

zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 

miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

– dla kabli i przewodów: m,  

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
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7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 

elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można 

ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych 

robót  

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

 

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu 

robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, 

opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz 

innego osprzętu, 

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót 

przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają 
zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność  

z obowiązującymi przepisami i projektem: 

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 

użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje),  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany  

w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 

podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu  
i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 

należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia. 
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    SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

  SST-09.01 

 

Kod CPV 45421125-6 
   Instalowanie drzwi  i okien z tworzyw sztucznych oraz 

drewnianych  

 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Modernizacja  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.143 w Łodzi  
ul. Kuźnicka 12"  
 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót, montażu drzwi , okien i  ścianek 
HPL w budynkach użyteczności publicznej :SP nr 143 w Łodzi  ul. Kuźnicka 12 

 
1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

– demontaż istniejących drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicami 

– demontaż okien 

– montaż nowej stolarki (ścianek i drzwi) kabin ustępowych oraz natrysków  

z płyty HPL koloru białego grubości 10-13 mm. konstrukcja profile aluminiowe 

anodowane (okucia, trzy zawiasy na drzwi, jeden z funkcją samo zamykania, 
zamek z możliwością awaryjnego otwierania, spełniający rolę pochwytu) oraz 

drewnianej typowej fabrycznie wykończonej o konstrukcji z płyty wiórowej 

otworowej z okleiną białą (drzwi od strony korytarzy kolor dopasowany do 
stolarki istniejącej lub uzgodnić z użytkownikiem). Drzwi wejściowe do 

pomieszczeń węzłów sanitarnych wyposażyć w zamki z wkładkami na klucz 

oraz samozamykacze.  
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– montaż okien z PCV o współczynniku U= 1,1 W/m2K. Profil minimum 

pięciokomorowy, grubość profilu min 70 mm, bezołowiowy, wzmocnienia 

stalowe w ramach grub. min. 1,5 mm, profil zamknięty 
– montaż drzwi wewnętrznych, płycinowych z kratką nawiewną. Ościeżnice 

metalowe, laminat skrzydeł drzwiowych odporny na działanie wody, ościeżnice 

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

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

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

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

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Drzwi i ścianki z HPL, kolor biały,  z zamontowanym samozamykaczem.  Drzwi 

wewnętrzne fabrycznie wykończone, płaskie okleinowane białe, ościeżnice 

regulowane oraz (minimax) oszczędnościowe z jednostronnymi opaskami. Pozostałe 

dane techniczne jak w pkt.2 Próg niski. Wzór do ustalenia z Inwestorem 

Okna koloru białego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wyciąg elektryczny, mieszarka do zapraw, elektronarzędzia, kliny wiadra itp. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Wyroby do robót stolarskich mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje 

się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

4.4.2 Transport 

Wewnątrz pomieszczeń transport ręczny, samochód dostosowany wielkością do 

ilości i wagi. 

5. .Wykonanie robót 

– mocne osadzenie okuć drzwiowych   

– stabilne grubości ścianek. Użebrowanie wewnętrznych komór zapewniające 

sztywność profili 

– bezwzględnie  nie  dopuszcza  się pomijania  stosowania  

stalowych profili usztywniających. 

– kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową lub 

ze stali nierdzewnej.  

– grubość blach st. usztywniających powinna wynosić nie mniej niż 2mm. 

– rozstaw wkrętów zespalających profile powinien mieć 35-45cm. 

– zachować wymagany rozstaw okuć i zawiasów nie większy niż 70-75cm.  

– uszczelka powinna ściśle przylegać do ramy i nie powinna wystawać spod 

przylgi 

– przyleganie do przylgi powinno byc elastyczne 

– uszczelka powinna być na całym obwodzie 

– łączenie uszczelek powinno być na górnych częściach drzwi 

– zachować wymagany luz przylgowy 

– przy montażu drzwi zachować luz dylatacyjny wynoszący około 20mm,który 

należy wypełnić pianką poliuretanową. 

Przed trwałym zamocowaniem ościeżnic drzwi 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. 

6.Kontrola jakości 

– przed montażem należy sprawdzić zgodność drzwi z wymaganiami SST 

– ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz przekątną 

– dopuszczalne odchylenie 2mm na 1m.,jednak nie więcej niż 3mm.na całej 

długości ościeżnicy 

– odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 

2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy 

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

przekątnej. 

– sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć poprzez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł zgodnie z normami 

na metody  badań drzwi. 
8.Odbiór robót  

– zgodnie z ogólnymi warunkami ST 

9.Podstawa płatności 

– warunki płatności określa umowa i Istotne Warunki Zamówienia. 

 

 


