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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Obiekt :  
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY 
UL. K. JANICKIEGO 30 W SZCZECINIE 
 

 

Sporządzona przez:  

arch. Justyna Bernat-Łagoda, ul. H. Pobożnego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin 

 

 

Inwestor :   
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu  Oddział w Szczecinie ul. K. Janickiego 30,  
71-270 Szczecin 
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1. Nazwa zamówienia  

Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie. 
 

2. Przedmiot i zakres prac  

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych  w zakresie branży 

architektonicznej, branży sanitarnej oraz elektrycznej w budynku biurowym położony w Szczecinie przy 

ul. K. Janickiego 30. Obiekt został wybudowany w I poł. XX wieku. Budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej, murowanej.  

Opracowanie projektowe obejmuje: 

- Demontaż istniejących ścian systemowych w pomieszczeniach sanitarnych (toalety) oraz wymiana 

wskazanych drzwi wewnętrznych; 

- Remont sanitariatów w zakresie skucia istniejącej glazury I terakoty;  

- Wymiana posadzek w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych; 

- Demontaż istniejącej armatury sanitarnej; 

- Budowę ścian działowych z bloków gipsowych gr. 80mm 

- Montaż nowej armatury sanitarnej; 

- Montaż nowego osprzętu instalacji wnętrzowej oświetlenia i gniazd wtykowych; 

- Ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych; 

- Malowanie ścian tynkowanych I sufitu; 

- Montaż elementów wyposażenia:, baterii, luster, uchwytów I koszy na odpady; 

- Remont istniejących pionów wod-kan jeżeli przy wykonywaniu prac stwierdzi się ich zły stan 

techniczny; 

- Wykonanie z istniejących  obwodów  zasilenia projektowanego oświetlenia z czujnikiwm ruchu; 

 
2.1. Zakres stosowania ST.  

Ogólną Specyfikację Techniczną oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią część 

dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt.2 

2.2. Zakres robót objętych ST.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi.  

3. Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Roboty tymczasowe to m.in.: oczyszczenie podłoża, przygotowanie stanowisk roboczych, prace 

porządkowe. Pracami towarzyszącymi są wszystkie prace demontażowe, reperacja podłoża posadzki, 

zastaw zabezpieczających, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.  

 

4. Informacja o terenie budowy  

4.1. Organizacja robót budowlanych  

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania 

robót. Roboty remontowe będą prowadzone w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. K. 
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Janickiego 30. Należy zabezpieczyć i oznakować teren w strefie wykonywania robót oraz prowadzić 

roboty w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu z budynku, gdyż roboty będą 

prowadzone na czynnym obiekcie. Należy zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się na 

zewnątrz oraz wewnątrz budynku w strefie prowadzonych robót. Organizacja miejsca do składowania 

materiałów oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników należy do obowiązków Wykonawcy robót. 

Korzystanie z energii elektrycznej i wody uzgodnione zostanie przy przekazaniu terenu budowy. Należy 

przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p.poż. oraz inne stosowne przepisy i 

rozporządzenia. Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika budowy podczas wykonywania 

prac, który będzie upoważniony do dokonywania ustaleń. Kierownik musi posiadać uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia i przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Wykonawca ma 

obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania terenu budowy i wszelkich robót w czystości. Należy usuwać śmieci i nieczystości związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia każdorazowo po zakończeniu pracy i zabezpieczyć miejsca 

prowadzenia robót remontowo-budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

konieczności odpowiedniego prowadzenia robót w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia 

elementów budynku, terenu przylegającego do budynku oraz terenów zielonych. Po zakończeniu robót 

Wykonawca winien doprowadzić teren prowadzenia robót do stanu pierwotnego. Należy podjąć 

wszelkie środki mające na celu ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem dla użytkowników 

budynku, budynków sąsiednich oraz osób postronnych. Wszelkie materiały oraz gruz pochodzący z 

demontażu należy na bieżąco wywozić z terenu budowy bez składowania w pomieszczeniach budynku.   

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich  

Przewidywany do wykonania zakres prac nie może naruszać interesów osób trzecich. Roboty będą 

prowadzone w obrębie czynnego budynku. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na 

teren działek sąsiednich. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót 

demontażowych oraz prac prowadzonych na wysokości. W tym celu Wykonawca ma obowiązek 

odpowiednio zabezpieczyć teren prac, aby nie doprowadzić do wypadku w trakcie prowadzenia prac 

stwarzających zagrożenie dla ludzi.  

4.3. Ochrona środowiska  

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia i utylizacji.   

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego 

obowiązującymi na dzień prowadzenia robót - pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem 

prac być przeszkolona w zakresie BHP i technologii prowadzonych prac, a także posiadać aktualne 

badania lekarskie w tym wysokościowe. W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  
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BHP ogólne:  

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne itp.;  

- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;  

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem. 

Przewidywane do wykonania roboty wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane na terenie obiektu.  

 

4.6. Nazwa i kod CPV  

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów, które muszą być dopuszczonego 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo 

Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r z późniejszymi zmianami), - ustawą z dn. 16.04.2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004). Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i 

posiadania dokumentacji wyrobów budowlanych wymaganej przez w/wym. ustawy i rozporządzenia 

wydane do tych ustaw. Nie przewiduje się organizowania specjalnego składowiska materiałów.  

5.1. Informacje dotyczące materiałów równoważnych 

Zgodnie z ustawą z dn.29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się zastosowanie 

materiałów równoważnych w zakresie zastosowania materiałów o parametrach technicznych i 

użytkowych nie gorszych niż opisane w specyfikacjach szczegółowych.  

6. Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ładunki należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami zarówno w trakcie transportu jak i załadunku oraz wyładunku. Do 

wykonania robót związanych należy zastosować urządzenia i narzędzia odpowiednie do technologii 

wykonania robót oraz takie, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem 

zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych robót. W 

trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne jednostki 

sprzętowe, właściwych i sprawnych narzędzi.  
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7. Wymagania dotyczące wykonania robót.  

Roboty wykonać należy zgodnie z STWiOR, projektem budowlano - wykonawczym oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), 

przepisami BHP oraz przepisami p.poż. Zabrania się składowania materiałów z rozbiórki jak i nowych 

materiałów przeznaczonych do zabudowy na istniejących stropach drewnianych.  

Wykonywane roboty:  

Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego remontu:  

I) ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

2) Rozbiórka okładziny ściennej, 

3) Rozbiórka posadzki, 

4) Demontaż ścian systemowych, 

5) Wywóz i utylizacja gruzu,  

II) ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  

1) Wykonanie oraz ustawienie rynien do gruzu, 

2) Wykonanie ścian działowych z bloków gipsowych 

2) Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 

3) Wykonanie okładzin ściennych z glazury,  

6) Wykonanie ścianek systemowych, 

7) Wykonanie robót malarskich 

III) ROBOTY ELEKTRYCZNE  

IV) ROBOTY SANITARNE 

 

8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać kontroli wszystkich wyrobów budowlanych. 

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, 

wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz zgodnie z technologią 

wykonania robót opisanych w pkt.7.  

Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które są:  

1. oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodność z wymaganiami podstawowymi, albo  

2. umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo  

3. oznakowane znakiem budowlanym .B. Materiały uszkodzone lub niespełniające tych wymagań nie 

będą dopuszczone do użycia. Należy zapewnić nadzór nad robotami przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
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Odbiorowi podlega:  

- zgodność wykonania robót z wymaganiami ST oraz ich jakość,  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania robót, podanymi w 

założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych pozycji kosztorysowych przynależnych 

odpowiednim KATALOGOM NAKŁADÓW RZECZOWYCH lub innych katalogów, dla których przyjęto 

podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.  

9. Wymagania dotyczące przedmiaru  

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na 

podstawie projektu budowlanego. Do przedmiaru przypisano nazwę i kod grupy i kategorii robót w 

oparciu o wspólny słownik zamówień publicznych.   

10. Dokumenty odniesienia  

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane  

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych  

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót., Polskie 

Normy, Aprobaty Techniczne.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE 
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SST 01 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie rozbiórki i usuwania gruzu.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i majce na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych występujących podczas wykonywania robót 

objętych przedmiotem zamówienia.  

W zakres tych robót wchodzą m. in.:  

- rozbiórka ścian działowych, 

- skucie okładziny ściennej i posadzkowej, 

- demontaż drzwi,  

- wywóz gruzu budowlanego na odległość ok. 15 km  

- ustawienie pomostów roboczych, rynien do gruzu  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

2. Materiały  

2.1. Do wykonania przedmiotowych robót nie są używane żadne materiały. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.  

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie i mechanicznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego 

sprzętu. Stosować tylko załadunek ręczny gruzu budowlanego.  

4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu gruz budowlany i elementy drewniane 

oraz złom mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu środkami 

transportowymi.  

5. Wykonanie robót 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować szczególna ostrożność i ściśle przestrzegać 

wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. Należy zwróci szczególną uwagę, aby 
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podczas rozbiórki i demontażu nie doprowadzić do uszkodzenia i dewastacji innych elementów 

budynku.  

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostką obmiarów robót 

jest: - gruz budowlany w m3 z uwzględnieniem odległości transportu i utylizacji  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

9. Przepisy związane  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  

 

SST 02 
45262500-6 Ściany działowe z bloków gipsowych  

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

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

ścian działowych z bloków gipsowych (określenie zamienne: płyty gipsowe). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy montażu ścian działowych: 

- pojedynczych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ścian działowych z bloków 

gipsowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
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poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Przyjęto system ścian z płyt gipsowych o grubości 80 mm. 

Wymagania w stosunku do bloków gipsowych określone są w normie PN-EN 12859 Bloki gipsowe. 

Definicje, wymagania i metody badań. 

Rodzaje bloków: 

- zwykłe (kolor naturalny) - w pomieszczeniach o zwykłej wilgotności, 

- wodoodporne (klasa H2 wg PN-EN 12859), barwione na niebiesko - w pomieszczeniach o 

podwyższonej wilgotności (łazienki, wc). 

Wymiary bloków MultiGips: 

- szerokość 80 mm, 

- długość 666 mm, 

- wysokość 500 mm. 

Kleje gipsowe do łączenia bloków - wyroby zgodne z normą PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt 

gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 

Rodzaje klejów: 

- klej do bloków zwykłych, 

- klej do bloków wodoodpornych hydro. 

Materiały dodatkowe wchodzące w skład systemu: 

- sucha zaprawa gipsowa do wypełniania połączeń ściany działowej ze stropem, 

- szpachla gipsowa do wykańczania powierzchni ścian, 

- przekładki elastyczne z korka prasowanego gr. 5 mm, szer. 80 mm, 

- przekładki bitumiczne szer. 80 mm, 

- progowy element zbrojący ze stali ocynkowanej, 

Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoży gipsowych, okładziny ceramiczne. 

2.3. Bloki gipsowe są jednorodną mieszanką gipsu i wody, z ewentualnym dodatkiem silikonowych 

środków impregnujących i barwników (bloki wodoodporne). 

Obróbka bloków odbywa się poprzez cięcie piłą ręczną o grubych zębach. Możliwe jest także cięcie 

specjalnym przyrządem - "gilotyną", za pomocą której łamie się bloki po zarysowaniu ich powierzchni. 
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Bloki gipsowe pakowane są na drewnianych paletach, w foliowanych pakietach. Mogą być w tym 

opakowaniu przechowywane w miejscach niezadaszonych. Po wyjęciu z opakowania firmowego 

powinny być składowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami, w pozycji pionowej, na 

suchym podłożu. 

2.4. Należy stosować bloki gr. 80 mm. 

3. Sprzęt 

Ogólne: wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 

Materiały gipsowe workowane (kleje, zaprawa FG-70, gładź gipsowa) można przewozić wolnymi 

środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Transport całych palet ręczny wózkiem do palet. Przenoszenie pojedynczych bloków w pozycji 

pionowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000000-7) "Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

5.2. Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

- przed rozpoczęciem montażu ścian wypoziomować podłoże; 

- przykleić klejem gipsowym przekładkę elastyczną do podłoża w miejscu planowanej ściany, 

- do łączenia bloków wodoodpornych stosować klej hydro, 

- rozrabiać klej do konsystencji gęstej śmietany (zbyt gęsty klej powoduje powstawanie za szerokich 

spoin między blokami), 

- cięte piłą płaszczyzny przed sklejeniem czyścić dokładnie z pyłu, 

- zachować przewiązanie spoin pionowych min. 100 mm, 

- w narożach między ścianami działowymi wykonać przewiązanie pomiędzy kolejnymi warstwami, 

- ostatnią warstwę ułożyć pod stropem z zachowaniem ukośnego prześwitu 1-3 cm, 

- na połączeniach ze stropem i ze ścianami istniejącymi wkleić przekładkę elastyczną z korka 

prasowanego, 

- bloki nad otworem drzwiowym układać na podpórce montażowej z desek, usuwanej po związaniu 

kleju, 

- w łazienkach oraz innych pomieszczeniach przewidzianych do wykańczania okładzinami 

ceramicznymi zostawić powierzchnie ściany wolne od kleju i szpachli (nadmiar kleju wyciskany ze 

spoin ściąć szpachelką po jego związaniu), 

- bruzdy i otwory instalacyjne wycinać piłą, wycinarką elektryczną, wiertarką z nasadką do wycinania 

otworów. Nie kuć i nie używać narzędzi udarowych. 
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5.3. Montaż ścian pojedynczych. 

Do montażu ścian należy przystąpić przed wykonaniem warstw posadzkowych (izolacji akustycznej i 

jastrychu). Podłoże pod ściany powinno być równe i poziome. Odchyłki do 10 mm można wyrównać 

klejem gipsowym, powyżej 10 mm - zaprawą cementową. Na wyrównanym i oczyszczonym z kurzu 

podłożu wytrasować położenie ścian działowych zgodnie z projektem. 

Między ścianą a podłożem stosować przekładkę elastyczną bitumiczną, mocowaną do podłoża klejem 

gipsowym. Zaleca się układać bloki wpustem do góry, odcinając pióra bloków w pierwszej warstwie za 

pomocą piły ręcznej. 

Klej wsypać do czystej wody i wymieszać ręcznie do konsystencji gęstej śmietany. Nakładać 

rozrobiony klej na wpusty (lub pióra) wmurowanych już bloków w ten sposób, żeby wypełnił szczelnie 

zamki między blokami. Nadmiar kleju rozsmarować po płaszczyźnie ściany. Zachować przesunięcia 

spoin między blokami w kolejnych rzędach - jeśli to możliwe, co ½ długości bloków, lecz nie mniej niż 

100 mm. W narożach między ścianami działowymi przestrzegać zasady wiązania murarskiego, 

wysuwając naprzemiennie bloki kolejnych warstw. 

W miejscu otworów drzwiowych zaleca się stosować zbrojenie progowe, tj. gotowy element z 

płaskownika ocynkowanego, zakrzywiony na końcach. Kotwi się go klejem gipsowym w wyciętych w 

blokach gniazdach. Zbrojenie progowe pozostaje następnie ukryte w wylewce cementowej. 

Zabezpiecza ono ściany przed zarysowaniami w strefie ponad otworem drzwiowym. 

Na połączeniach ze ścianami sąsiednimi (poza ścianami działowymi z bloków gipsowych) mocować 

klejem gipsowym przekładki elastyczne z korka prasowanego. Ostatnią warstwę bloków przyciąć 

ukośnie, zachowując odstęp między ścianą działową a stropem 10-30 mm. Następnie przykleić do 

stropu przekładkę elastyczną z korka prasowanego i dokładnie wypełnić połączenie zaprawą gipsową. 

Instalacje elektryczne i sanitarne układać w bruzdach wyciętych w ścianach za pomocą wycinarek 

ręcznych lub mechanicznych. Nie używać narzędzi udarowych i nie stosować kucia ręcznego. Bloki 

gipsowe wykonane są z materiału stosunkowo miękkiego i homogenicznego, w którym można bez 

problemu wycinać bruzdy i otwory. 

Powierzchnie gotowych ścian wykańczać szpachlą gipsową. Przed jej naniesieniem oczyścić 

powierzchnię ściany z resztek zaprawy, kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Wystające resztki kleju ściąć 

pacą stalową. Wklęśnięcia spoin wypełnić klejem gipsowym. Bruzdy instalacyjne i większe ubytki 

uzupełnić zaprawą gipsową. Na całą powierzchnię ściany nanieść cienką (0,5-1,0 mm) warstwę gładzi 

gipsowej i dokładnie rozprowadzić. W zależności od potrzeb, czynność tę można powtórzyć, 

nakładając cieńszą warstwę niż za pierwszym razem. 

UWAGA: do montażu ścian z bloków hydro (wodoodpornych) stosować klej gipsowy wodoodporny. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości montażu, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 



15 
 

- wykończenia połączeń ze ścianami i stopami istniejącymi 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowania. 

Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy) 

 

7.3. Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) i "Wymagania ogólne" 

pkt. 8. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

8.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

8.4. Odbiór 

  a. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

   b. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

        - ocenę wyników badań, 

        - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. Przepisy związane 

Normy: 

PN-EN 15318 Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych, 

PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań, 

PN-EN 12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań, 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, 

PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. 
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SST 03 

45432000-0 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

Podłogi i okładziny ścienne z płytek ceramicznych. 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem podłogowych i ściennych okładzin z płytek ceramicznych.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem podłogowych i ściennych okładzin z płytek 

ceramicznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje prace związane z dostawą materiałów, przygotowaniem 

podłoży, przygotowaniem kleju, a także pielęgnacja powierzchni w przypadku, gdy należy poprawić 

właściwości okładziny narażonej na szczególne warunki eksploatacji.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

- przygotowanie i dostawa materiałów,  

- przygotowanie powierzchni pod okładziny,  

- zagruntowanie powierzchni pod okładziny, 

 - inne roboty towarzyszące  

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

2. Materiały.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich zastosowania podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  

2.1. Płytki podłogowe stosowane wewnątrz pomieszczeń  

Posadzki: 20x60 cm sanitariaty, antypoślizgowe wraz z cokolikami wys. 7cm z fugami komponującymi 

się z płytkami .  

- nasiąkliwość wodna - grupa II ,od 3 do10%  

- mrozoodporność -nie dotyczy  

- ścieralność dla płytek podłogowych . min. 4 klasa  

- płytki podłogowe antypoślizgowe min.R9  

2.2. Płytki ścienne stosowane wewnątrz pomieszczeń: 30x60 cm sanitariaty 

2.2. Kleje, zaprawy do fugowania  



17 
 

Należy stosować specjalne, elastyczne zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia płytek ściennych i 

podłogowych natomiast zaprawy do fugowania  powinny komponować się z płytkami, szerokość 

spoiny 2 mm, elastyczna, odporne na wnikanie wody i chemikaliów.  

3. Sprzęt.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przygotowanie podłoża.  

Jest to ogół wymaganych procesów i czynności w wyniku których uzyskuje się podłoże czyste, mocne, 

nośne, o trwałej powierzchni oraz pozbawione substancji obniżających przyczepność. Klej powinien 

być nanoszony równomiernie, sukcesywnie na całej powierzchni zagruntowanego uprzednio podkładu.  

5.2. Płytki ceramiczne.  

Bezpośrednio przed płatkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i brudu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą. Zaprawę klejową należy nanosić specjalną pacą grzebieniową. Szerokość 

spoin między płytkami 3- 5 mm należy wypełnić zaprawą spoinującą. W narożach wypukłych 

zastosować listwy narożnikowe. Naroża wklęsłe zaleca się wypełniać odpowiednim silikonem.   

6. Kontrola jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

7. Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Jednostką obmiarową robót jest: - m2 wykonanej posadzki i okładziny ściennej.  

8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty podlegają 

zasadom robót zanikowych.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu:  

- odchyłek w płaszczyznach ścian i posadzki,  

- zachowania geometrii kątów,  

- zgodności położenia okładziny ściennej i posadzki z dokumentacją,  

- dokładności prac wykończeniowych w obrębie styków ścian i posadzki z innymi elementami budynku 

lub wyposażenia pomieszczeń.  

9. Przepisy związane.  

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

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie  

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



18 
 

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

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

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

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 
 

SST-04 
45421131-1 Instalowanie drzwi 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 

obejmujących montaż: 

1.3.1. drzwi wewnętrznych  

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 

przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót 

zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich zastosowania podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.2.1. Drzwi wewnętrzne płycinowe 

2.2.2. Kołki rozporowe do montażu drzwi 

2.2.3. Pianka poliuretanowa do uszczelnień 

2.2.4. Silikon do uszczelnień 

3. Sprzęt.  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

5. Wykonanie robót.  

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki , należy sprawdzić na budowie 

wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno być 

większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym i l0cm w 

kierunku pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny).  

Stolarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem malowaniem itp.) należy 

przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego 

montażu.  

5.1. Montaż drzwi 

Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm. Zamocowania 

ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie 

za pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do 

mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy 

sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 

powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia 

powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy 

dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 

Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 

6. Kontrola jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

7. Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy, 

8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

9. Przepisy związane.  

Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 

Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 

Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, 

podkładki i nakrętki kołpakowe. 
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SST-05 
 

 

Tynki (CPV 454100004) 

S.T.2.2.4.2. Tynki gipsowe (gładzie) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru tynków gipsowych. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych. 

1.4.Określenia podstawowe 

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

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektów, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 

wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 

robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 
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2.Materiały 

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy wapiennogipsowe , przygotowane na budowie. 

Użyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i woda, powinny 

odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, 

chlorków, organicznych domieszek. 

Wapno, gips szpachlowy i budowlany powinno posiadać wydany przez producenta atesty. 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Do tynkowania używa się mieszalnika do gotowych zapraw, agregatów tynkarskich, betoniarki, 

kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, 

poziomic itd. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport i składowanie 

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym 

ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający 

przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami 

organicznymi. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 

gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, 

zgodnie z wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z 

wymaganiami bhp. 

Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy 

przestrzegać jego terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3.Wymagania dla tynków wewnętrznych, gipsowych zostały opisane PN70/B10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

5.4.Opis ogólny. 
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Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty 

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością 

mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu 

na m3. 

Tynki wewnętrzne gipsowo-wapienne, należy wykonać jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. III, 

składające się z obrzutki i narzutu. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, 

spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoże należy 

zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Obrzutkę należy przygotować z zaprawy o proporcji: ciasto 

wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0,3:3. Przy tynkowaniu 

ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, a przy tynkowaniu stropów do 30% objętości 

wapna. 

Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie 

gipsu, powodując łuszczenie się tynku. 

Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 

Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć 

przed korodującym działaniem gipsu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola jakości 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

Wapno – PN86/B320 „Wapno”, PN81/673212 „Ciasto wapienne”, 

Woda – PN75/C04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 

Kruszywo – PN79/B06711 „Kruszywa mineralne. Piask i do zapraw mineralnych”, 

Gips – BN87/673204 „Gips ceramiczny”. 

Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN75/B14 505 „Zaprawy budowlane gipsowe i 

gipsowo-wapienne” 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

techniczną. 

- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 

- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 

• odchylenie powierzchni i krawędzi: 

od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; od 
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kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi; 

odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta  przewidzianego w dokumentacji: nie 

większe niż 3 mm/m; 

odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 

m2 tynku, nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 

- pęknięcia powierzchni 

- wykwity soli w postaci nalotu 

- trwałe zacieki na powierzchni 

- odparzenia, odstawanie od podłoża 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

8.2.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

8.3.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno 

być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru 

ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 1015 mm od lica muru, spoiny 

ściany murowanej z bloczków na głębokość 23 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 

8.4.Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 

- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 

spęcznień jest niedopuszczalne, 

- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

9. Podstawa płatności 
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Podstawę płatności stanowi Umowa między Wykonawca i Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U NR 109 poz. 690). 

PNB04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycz nych i wytrzymałościowych. 

PNB10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagani a i badania przy odbiorze. 

PNB01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Termi nologia 

PNB10105  Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania 

PNC04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i  badania. 

PNB04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydra uliczne. Oznaczanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

 
 

SST-06 
45442000-7 Roboty malarskie 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża – ściany 

- malowanie tynków, malowanie sufitów 

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. Są także 

zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3 Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpo-

wiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 

krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4 Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb wapiennych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5 Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w specyfikacji ogólnej 

ST. 

2.6 Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami akrylowymi i lateksowymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej, 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej ST. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Należy przewidzieć 

rusztowania. 

4. Transport 

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

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

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 

brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

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

6. Kontrola jakości 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 

niż po 3 s. 

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

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

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

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy.  

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 
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8.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi Umowa między Wykonawca i Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

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

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

farbami emulsyjnymi. 

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

bezwodnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY SANITARNE 
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1. Przedmiot i zakres robót.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonywaniem wewnętrznych instalacji: 

-zimnej wody użytkowej, 

-ciepłej wody użytkowej, 

-kanalizacji sanitarnej  

Zakres robót i stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych następujących elementów:  

• instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej:  

• przewody zimnej i ciepłej wody użytkowej 

• podejścia do przyborów sanitarnych, 

• instalacji kanalizacji sanitarnej:  

• przewody kanalizacji sanitarnej 

• przykanaliki od przyborów sanitarnych, 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

Ogólna Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wentylacyjnych –wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6).  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót: którą należy przedstawić w trakcie budowy.  

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie prac musi być zgodna z zasadami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 

dokumenty:  

• Świadectwa jakości producentów  

• Świadectwa i certyfikaty.  

• Protokoły badań.  

• Pomiar powykonawczy robót zanikowych  

• Protokoły pomiaru skuteczności wentylacji  

Rysunki i szkice robocze obrazujące detale techniczne rozwiązań dostawcy technologii oraz 

pozostawionych do decyzji wykonawcy co do sposobu wykonania.  

 

2.Materiały. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami  

Dokumentacji Projektowej i SST.  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni.  

2.1. Instalacja zimnej wody użytkowej: 
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-Zespolone rury  stabilizowane z wysokiej jakości kopolimeru polipropylenu (PP) zbrojone włóknem 

szklanym temp. pracy  60°C i ciśnienie PN16 wraz z kształtkami systemowymi połączenia zgrzewane. 

-zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej 

-zawory zwrotne, 

-zawory regulacyjne, 

-zawory odpowietrzające, 

- wodomierze wody ciepłej, 

Ogólne wymagania techniczne.  

-zawory kulowe wg. Normy DIN 3357 korpus mosiądz (niklowany/chromowany) odporne na  

temperaturę 100C i ciśnienie 10 barów  

-otuliny izolacyjne wykonane z pół sztywnych kształtek z pianki poliuretanowej (PUR), w poziomie 

piwnic zabezpieczone sztywnym płaszczem z PVC o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 

0,035W/(m*K) i grubości 13mm. 

- rurociągi mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów i zawieszeń wg BN-76/8860-01 

Producenci rur powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości 

wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny gwarantować zachowanie szczelności 

kanałów. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej niż rury i pochodzić od tego 

samego producenta. 

2.2.Instalacja ciepłej wody użytkowej: 

-rury z polietylenu PE-XC temp. pracy 110°C i ciśnienie 10 bar wraz z kształtkami systemowymi 

połączenia zaprasowywane.  

- rurociągi mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów i zawieszeń wg BN-76/8860-01 

-otuliny izolacyjne wykonane z pół sztywnych kształtek z pianki poliuretanowej (PUR), o 

współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,035W/(m*K) i grubości: 

- dn 22     gr. 20mm, 

- dn 22-35    gr. 30mm, 

- dn35-100    równa średnicy wewnętrznej rury.  

Producenci rur powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości 

wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny gwarantować zachowanie szczelności 

kanałów. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej niż rury i pochodzić od tego 

samego producenta. 

2.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

-rury z polichlorku winylu PVC-U klasy SN8 o połączeniach kielichowych, łączonych na wcisk i 

uszczelkę wargową z EPDM, 

Producenci rur powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości 

wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny gwarantować zachowanie szczelności 

kanałów. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej niż rury i pochodzić od tego 

samego producenta. Każda zmiana kierunku na przewodach układanych pod posadzką - poziomych 

powinna być wykonywana przy pomocy kolana o maksymalnym kącie 45°. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne warunki sprzętu podano w ogólnej specyfikacji Wymagania ogólne. 

Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia środków technicznych 

zapobiegających przeciążeniom układu ruchowego pracowników. 

 

4. TRASPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury z tworzywa sztucznego 

Transport rur z tworzyw sztucznych musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

Rury przewożone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby ulegały 

one przemieszczeniom. 

Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowane 

pojedynczo można je zdejmować ręcznie. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który mógłby  uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i 

ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 metry 

wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 

długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 mm. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować 

się na spodzie! 

Rur z PEX-c nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiającym swobodne przewietrzenie. 

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na 

uderzenie oraz spowodować ich odbarwienie. 

4.2 Inne wyroby 

Armatura, kształtki, i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej  i kanalizacyjnej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 

być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej  

nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 

oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 

Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
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Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów. 

 

5. Wykonanie robót  

Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację projektową..  

• Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wymagań i zaleceń zawartych w  

opracowaniu: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

-montażowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady, Warszawa  

1998.  

• Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego.  

• Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich 

producenta.  

• Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem  

plastycznym. Przejścia przez dach wykonać przy zastosowaniu podstaw dachowych o  

odpowiednich wymiarach.  

5.1. Montaż instalacji zimnej wody użytkowej: 

•Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić stan łączonych elementów.  

•Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

•Rury należy łączyć za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się 

na końce łączonych przewodów.  

•Połączenie wykonać w sposób trwały. 

•Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. 

•Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

•Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 

potrzeby odwodnienie.  

•Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody, min spadek i=0,5%. 

•Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle 

w rurach ochronnych. 

•Wewnątrz rur ochronnych nie może znajdować się żadne połączenie rur przewodowych. 

•Przestrzeń pomiędzy wewnętrzną ścianką rury ochronnej a zewnętrzną ścianką rury przewodowej 

należy wypełnić masą trwale plastyczną o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności 

ogniowej przegrody. 

•Rury należy mocować do ścian obejmami z wkładką gumową umożliwiającą przesuw w odstępach 

zależnych od średnicy rur. 

5.2. Montaż instalacji zimnej wody użytkowej: 

•Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić stan łączonych elementów.  

•Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

•Rury należy łączyć za pomocą kształtek kielichowych zaprasowywanych z uszczelką.  
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•Połączenie wykonać w sposób trwały. 

•Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. 

•Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

•Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 

potrzeby odwodnienie.  

•Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody, min spadek i=0,5%. 

•Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle 

w rurach ochronnych. 

•Wewnątrz rur ochronnych nie może znajdować się żadne połączenie rur przewodowych. 

•Przestrzeń pomiędzy wewnętrzną ścianką rury ochronnej a zewnętrzną ścianką rury przewodowej 

należy wypełnić masą trwale plastyczną o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności 

ogniowej przegrody. 

•Rury należy mocować do ścian obejmami z wkładką gumową umożliwiającą przesuw w odstępach 

zależnych od średnicy rur. 

5.3. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej: 

•Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. •Rury 

docinać na daną długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. 

•Przed wykonaniem połączenia bosy koniec oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. 

•Zabrania się przycinania kształtek. 

•Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. 

Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

•Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników.  

•Pomiędzy przewodem, a obejmą  należy stosować podkładki elastyczne.  

•Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 

• Przewody poziome układać z minimalny spadkiem w kierunku pionu i=2,00%. 

5.4. Próby szczelności instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. 

•Próby szczelności przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe 

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”.  

•W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. •Przewody, 

armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

• Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%.  

•Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 

zimną, drugi raz o temperaturze 550C. 

5.5. Próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 

•Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 



35 
 

•Podejścia i przewody kanalizacji sanitarnej należy obserwować podczas przepływu wody 

odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 

•Kanalizacyjne przewody odpływowe należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić 

całkowicie wodą i poddać obserwacji. 

6.Kontrola jakości robót. 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują  

odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu  

branży instalacyjnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania,  

obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących  

wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach  

poglądowych jako np. poradnik.  

Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej  

instalacji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów,  

metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru 

technicznego i kontroli. Wymaganie to  

dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany  

przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony  

zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji  

zamówienia.  

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych  

robót.  

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

-     badanie odchylenia osi przewodów, 

-     sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 

-     sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

-     Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 

-    zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

-  ułożenie rurociągu w m 

-  zamontowanie urządzeń w szt. 

8. Podstawa płatności. 

Wg Specyfikacji  

–Wymagania Ogólne.  

9.Normy i przepisy związane. 

- PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 

- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   
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     armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 

- PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania” 

- PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające.  

     (Wielkość nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne  

     wymagania techniczne”. 

- PN-EN 671-2:1999 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty  

     wewnętrzne  z  wężem płaskoskładanym”. 

- PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

     Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

     Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych  

     ocynkowanych” 

-  PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe  

      zaopatrzenie  wodne. Instalacja  wodociągowa i przeciwpożarowa”. 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  

      1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  

      wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

-    PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 

-    PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 

-    PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i  

     badania” 

-    PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe  

      podłogowe” 

-    PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” 

-    PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

    Wymagania i badania  przy odbiorze” 

-   PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

     i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne” 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998    

    r. w  sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

    budowlanych  (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679) 

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II.    

-Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

     Budynki i ich usytuowanie. 
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1. Wstęp 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

1.1. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 
obejmują wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych 

 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

 przygotowanie podłoża i roboty towarzyszące, dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: 

o kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

montaż elementów osprzętu instalacyjnego, automatyki itp.), 

o ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów, 

przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

1.3. Podstawowe określenia 

 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. a 

także podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 

sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz 

metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
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wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod 

napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są 

częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 

celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 

przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

drabinki instalacyjne, 

koryta i korytka instalacyjne, 

kanały i listwy instalacyjne, 

rury instalacyjne, 

kanały podłogowe, 

systemy mocujące, 

puszki elektroinstalacyjne, 

końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 

szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 

inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 

wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 

do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia 

właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 

wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 
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ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 

elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 

zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 

danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

kucie bruzd i wnęk, 

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

montaż uchwytów do rur i przewodów, 

montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 

będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 

sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 

słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim 

znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 

elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, 

wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 

którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 

pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na 

ziemi, na którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 

dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 

ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
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Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w 

celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 

możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 

pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 

metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 

Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a 

ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i 

specjalnej). wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są 

dodatkowe warunki: 

grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla 

aluminium 

krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu 

jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 

dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, 

natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody 

poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. 

 Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano 

ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich 

nazwano ochroną strefową. 

Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony 

obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 

elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 

zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

kucie bruzd, 
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osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione 

np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 

skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest 

poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 

odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 

projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 

28 ustawy Prawo budowlane. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 

dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 

oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 

Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: 

 bednarka ocynkowana 

 śruby, podkładki, nakrętki 

 farba olejna nawierzchniowa 

 uchwyty 

 oprawy z kloszem 

 źródła światła 

 łączniki  

 gniazda wtykowe 

 puszki bakelitowe 

 odgałęźniki 

 rury winidurowe 

 złączki 

 przewody 

 złącza kontrolne 

 kołki rozporowe 

 obudowy tablic rozdzielczych  
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2.2. Odbiór materiałów na budowie 

 Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, 

atestami i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.3 Składowanie materiałów 

 Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach 

określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

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

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

 Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się 
wykazać możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
jakość robót: 

 spawarka transformatorowa do 500A 

 wiertarka udarowa 

 środek transportu 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2. Środki transportu 

  Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących  środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

 

5. Wykonanie robót 

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

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 

ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 

wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 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 rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

 należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 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 
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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. 

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 
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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. w  piwnicy. 

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 . 

 Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 

6.2 Regulacja instalacji 

 Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 

Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 

wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

 

7. Obmiar robót 

 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 

będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inżynierem. 

Jednostką obmiarową jest: 

a) dla rozdzielni, szaf, tablic - 1 kpl. 
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b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych - 1 szt. lub 1 kpl. 

c) dla kabli i przewodów - 1 mb. 

 

8. Odbiór robót 

 Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi 
normami oraz przepisami. 

8.1. Kontrola zgodności wykonania prac 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i 
pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 

 protokoły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 

 instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 

egzemplarzach, 

 

9. Podstawa płatności 

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 przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
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 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. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. NORMY 

 

PN-IEC 60364-1:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

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

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

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

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 

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

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

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

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

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

PN-IEC 60364-7-702:1999/ 
Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

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

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ 
A1:2005(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/ 
AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

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

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana 
Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania. 

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

 

10.2. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

3. Rozporządzenia 

4. Rozporządzenie 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). 

5. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 

195, poz. 2011). 

8. Inne dokumenty i instrukcje 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
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10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 

r. 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

Warszawa 2004 r. 

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

13. Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 
 


