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S 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

CPV 45000000-7 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wy-
magań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wy-
konania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienio-
nymi Specyfikacjami Technicznymi: 
S 00.00 Wymagania ogólne 
S 01. Tynki 
S 02          Roboty malarskie 
S 03          Wyburzenia 
S 04          Stolarka 
S 05          Roboty elektryczne 
NiezaleŜnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wyko-
nawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przy-
padku następująco: 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 
z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych od-
biorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomię-
dzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 
InŜynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 
Zamawiającego. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
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Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofer-
tę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys 
realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  
Polecenie In Ŝyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜy-
niera dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową 
i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego czę-
ści 
Przedmiar Robót  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przed-
miotem Robót. 
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych 
i technicznych stanowiący część Kontraktu  
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na reali-
zację niniejszego przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca od-
rębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego speł-
nienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych.  
Zamawiaj ący - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego 
przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

InŜynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaŜe Wykonawcy Teren Bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kom-
plety ST. 
Wraz z placem budowy InŜynier przekaŜe Wykonawcy warunki techniczne pod-
łączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje 
Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja  

1.5.2.1. Dokumentacja dost ępna do wgl ądu dla Oferentów w czasie opracowywa-
nia Ofert 

Projekt budowlany dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opraco-
wywania Ofert: w siedzibie Zamawiającego 

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawc ę 

W trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumenta-
cji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi bra-
kujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynie-
rowi do zatwierdzenia. 
1. Dokumentacja powykonawcza 
2. Dokumentacja do odbiorów wstępnych i końcowego 

1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe doku-
menty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wy-
konawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, któ-
ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Doku-
mentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego prze-
działu tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumenta-
cją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty roze-
brane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez InŜyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo-
częciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miej-
scach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymy-
wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Te-
renu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdo-

wych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substan-
cjami toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-
czone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepi-
sami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopusz-
czenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoń-
czeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spe-
cyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urzą-
dzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostar-
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czonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-
sową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie prze-
łoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić In-
Ŝyniera, właściciela i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-
wiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłoŜonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez InŜyniera Planie zapewnienia bezpieczeństwa. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontrakto-
wej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwier-
dzenia Zakończenia przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzy-
manie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek spo-
sób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie-
dzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜy-
niera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne do-
kumenty. 

2. Kody wg CPV 

Przewidziane roboty posiadają  kody CPV podane na pierwszych stronach po-
szczególnych specyfikacji technicznych. 
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3. Materiały  

3.1. Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

3.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyję-
ciem i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organi-
zacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w ta-
kich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez In-
Ŝyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
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niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków 
i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu Budowy. 

6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgod-
ność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami InŜyniera. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 

7. Kontrola jako ści robót 

7.1. Zasady kontroli jako ści Robót 
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie 
kontroli jakości robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli 
jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców 
i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowa-
niem produkcji. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać do-
datkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych 
własnych i zleconych dodatkowo przez InŜyniera, jeŜeli ich rezultat będzie ne-
gatywny. 
InŜynier moŜe na kaŜdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych 
o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych ze-
wnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wyko-
nawca pokryje koszty pracy InŜyniera lub innych osób oraz podmiotów kontro-
lujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu ba-
dań i ich częstotliwość są określone w  Specyfikacji, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inzynier ustali kaŜdorazowo, jaki 
zakres kontroli jest konieczny. 

7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaga-
nego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez InŜyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜy-
niera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜy-
niera. 

7.3. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie za-
pewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. In-
Ŝynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
* Polską Normą lub  
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez produ-
centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7.5. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Bu-
dowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, pod-
pisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-
rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, czę-
ściowych i końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Doku-
mentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przepro-

wadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawa-
nia poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Ksi ąŜka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowa-
dza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu  

(4) Świadectwa jako ści 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materia-
łów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udo-
stępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
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(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastę-
pujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawc ę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Ro-
bót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przed-
miarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
Wykonawca na etapie przetargu ma obowiązek sprawdzić dostarczone Przed-
miary w przypadku stwierdzenia odstępstw powiadomić Zamawiającego.  

8.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do-
brym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem od-
cinków Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Ro-
botach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Reje-
stru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

9. Odbiór robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 

9.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜy-
niera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstęp-
nym Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
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9.3. Odbiór wst ępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrak-
towych, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawko-
wych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Doku-
mentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo uŜytkowania, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez InŜyniera, Wykonawca na 
własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw poŜarowych budynku. 
Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest pro-
tokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz do-

datkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgod-

nie z ST. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST. 
6. Pozwolenie na uŜytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budow-

lanego. 
7. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
8. Instrukcje eksploatacyjne. 
9.  
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

9.4. Odbiór ko ńcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmii za 
wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 
- usuwania na kaŜde Ŝądanie InŜyniera usterek powstałych na skutek wad 

materiałów i wadliwego wykonawstwa. 
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomie-

nia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał InŜynier z 14-dnio-
wym wyprzedzeniem. 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru po-
gwarancyjnego i wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone we-
dług wg Warunków Ogólnych.  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwa-
rancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

10. Podstawa płatno ści 

10.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę jako: 
suma iloczynów jednostki obmiarowej i ceny jednostkowej ustalonej dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

10.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfik acji Technicz-
nej  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogól-
nych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre-
ślone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10.3. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, pla-
ców składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do reali-
zacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbęd-
nych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów 
i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 
związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. 
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, in-
stalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczysz-
czenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.  

11. Przepisy zwi ązane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 

13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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1. Wstęp 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z prowadzeniem prac rozbiórkowych ist-
niejących obiektów budowlanych oraz drobnych elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych.  

1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
W zakres prac rozbiórkowych wchodzą: 
Zabezpiecznie terenu na którym prowadzone b ędą prace rozbiórkowe:  

- Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujących o prowadzeniu robót 
rozbiórkowych 

Rozbiórki nast ępuj ących elementów :  
- Wykucie istniejącej stolarki  

Segregacja i wywóz na wysypisko śmieci materiałów rozbiórkowych;  
Posegregowanie materiałów rozbiórkowych. 
Wywóz posegregowanych materiałów na wysypisko śmieci. Określenia pod-
stawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowied-
nimi polskimi normami i definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogólne. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgod-
ność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne. 
 

3. Sprzęt 

3.1    Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

3.2 Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Do wykonywania robót związanych z demontaŜem okien moŜe być wykorzysta-
ny lekki sprzęt do rozbiórek wewnętrznych lub inny sprzęt dostosowany do ro-
dzaju rozbiórki i zaakceptowany przez InŜyniera. 
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4. Transport 

4.1 Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie 
z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiały z rozbiórki moŜna przewozić do-
wolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki 
transportowe naleŜy dostosować do rodzaju przewoŜonych materiałów.  
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewoŜone 
w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.  

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Ro-
boty związane z rozbiórką elementów kubaturowych. 

5.2 Wymagania ogólne 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały 
przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót.  

5.3 Demonta Ŝ stolarki 
Stolarkę drzwiową naleŜy zdemontować we wszystkich pomieszczeniach zgod-
nie z dokumentacją techniczną. 

5.4 Odbiór robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad 
ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. 
Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
obiektów i gruzu z powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie ze wskazaniem 
InŜyniera oraz wypełnienie i zagęszczenie gruntu wypełniającego. 
 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00.Wymagania ogólne. 

6.2 Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtór-
nego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 
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Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elemen-
tach ogrodzeń i powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w S 
01.01. 

7.   Obmiar robót 

7.1     Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru Robót  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania 
ogólne. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

- 1m3 wywiezionego gruzu 
- 1 t utylizacji 
- 1m2 Stolarki otworowej 

8. Odbiór robót 

8.1Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

8.2Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów 
oraz wizualnej oceny wykonania robót. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania 
ogólne.  

9.2Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 
naleŜy przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
* dla elementów budowli: 

- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 
- rozbiórkę elementów budowlanych 
- segregację rozebranych materiałów 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- utylizację materiałów z rozbiórki  
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 

10. Przepisy zwi ązane 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(DZ.U. 2002, NR47, poz.401). 
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Specyfikacja S02 

 
 
 

Kod 45410000 – TYNKOWANIE 
 
 
 
 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrz-
nych i zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegó-
łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentację projektową i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specy-
fikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę 
ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechaniczne, do 
której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaga-
niom norm lub aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, 
rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny od-
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powiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „roboty tynkowe. Tynki zwy-
kłe, Wymagania i badania przy odbiorze”. 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad poda-
nych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 

- PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi nor-
mami oraz przepisami i oznaczają:  

- roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wyko-
naniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowla-
ne, 

- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykona-
nia robót, 

- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, 
gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; 
procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicz-
nymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projekto-
wej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla okre-
ślonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY   
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagan ia ogól-
ne” pkt 2.  
 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowi adać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane z wykłe” 
lub aprobatom technicznym.  
 
2.3. Woda  
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „ Materiały budow-
lane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
 Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, ba-
giennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Piasek  
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „ Kru-
szywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziar-

nisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gru-
boziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty 
odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić cał-
kowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowa-
na moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalnia-
ny. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandz-
ki według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. 
Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜ-
la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchoga-
szone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objęto-
ściowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜ-
ności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wy-
kazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej,  
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać 
się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchoga-
szone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

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

- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w wa-
runkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmie-
szaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV  
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne.  

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osia-
dania skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
stanu surowego. 

- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 
z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie 
godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜa-
ne wodą. 

 
5.3. Przygotowanie podło Ŝa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom nor-
my PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. Roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.4 Wykonywanie tynków zwykłych  
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od 
rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-
10100. 
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5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie sto-
sowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gła-
dzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów i li-
stew kierunkowych. 
5.4.7. Gładź naleŜy nanosić po zawiązaniu warstwy narzutu, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-
wapienne: tynków nie naraŜonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, 
naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, 
wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu 
budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4 Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoŜa,  
- grubości tynku, 
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- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyj-

nych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-
7 „Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub 
warstwy wyrównawczej w stropie do spodu stropu. Powierzchnię pila-
strów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie suro-
wym. 
 Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwa-
dratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków 
nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek ka-
miennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 
 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnie-
niem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-
7 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystą-
pieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜ-
szym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie po-
winien być odebrany. 
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W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜyt-

kowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usu-

nąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków  
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni 
oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i od-
chylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami piono-
wymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podło-
Ŝa. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówie-

niem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilość w m 2 powierzchni tynku 
według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
- osiatkowanie bruzd,  
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 Normy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wy-

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

przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy doty-

czące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 

 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych przy adaptacji po-
mieszczeń dla Portowego Centrum Bezpieczeństwa. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna  (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfi-
kacji technicznej  (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienianych w pkt. 1.1. 
 
 Projektant sporządzający dokumentacje projektową i odpowiednie szczegóło-
we specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót budowlanych moŜe wprowa-
dzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, od-
powiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót.  
 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miej-
sce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-
konania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowla-
nej.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST    
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń). 
  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji SA zgodne z odpowiednimi normami. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
 
Podło Ŝe malarskie- surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) po-
wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 
będzie wykonywana powłoka malarska.  
 
Powłoka malarska- stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozpro-
wadzona na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycz-
nych pomalowanej powierzchni.  
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Farba- płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych  (np. pigmentu- barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
 
Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje ko-
lor farbom lub emaliom.  
 
Farba dyspersyjna- zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polime-
ru z dodatkiem środków pomocniczych.  
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych- zawiesina pigmentów i 
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyna lakową, terpentyną itp.).  
 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą- zawiesina pigmen-
tów i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.  
 
Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, ce-
mentu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i or-
ganicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pig-
mentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania orz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane-
go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wy-
magane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku za-
mówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
26.06.2002  w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
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oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej 
realizacji. Powinny one zawierać: 
- wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wy-
szczególnieniem materiałów do napraw,  
 
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem 
się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
 
- sposoby wykonania powłok malarskich, 
 
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
 
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
 
- warunki uŜytkowania powłok malarskich.  
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zhar-
monizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez produ-
centa, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europej-
ską, albo 
 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe SA to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za “regionalny wyrób budowlany”,  
 
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.  
 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wn ętrz obiektów budowlanych 
 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 
� Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
mieszanek do zarobienia wodą,  
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� Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicz-
nych.  

 
 
2.2.2. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus de-
naturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
 
- środki do odtłuszczania,mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.  
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez produ-
centa lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 
2.2.4. Woda  
 
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 “Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  
 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kom-
pozycji składników farb,  
- agregaty malarskie ze spręŜarkami,  
- drabiny i rusztowania.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜo-
ne materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych 
ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
 
 Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opa-
kowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu 
farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte.  
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 Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszcze-
niach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu po-
przedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod ma-
lowanie i kontroli materiałów.  
 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
� Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urzą-
dzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 
montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

� Wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
� Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien 

itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.   
 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
� Wykonaniu tzw. Białego montaŜu,  
� UłoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie 
 
Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło Ŝy mineralnych przezna-
czonych do malowania 
 
 
Lp
.  

Rodzaj farby Największa wil-
gotność podłoŜa 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcień-
czalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchszy mieszanek roz-
cieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
 
 
5.3.1. Tynki zwykłe 
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1) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie od-
powiednia zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
 
2) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą.  
 
3) wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
 
4) wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpie-
czone antykorozyjnie.  
 
5.3.2. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłusz-
czu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być za-
szpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpa-
chlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
 
5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeli-
ny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich    
 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
 Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  
 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanie-
czyszczeniu, naleŜy zabezpieczyc i osłonić przed zabrudzeniami farbami.  
 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 
podane w pkt 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt 5.4.1.  
 
 Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, za-
wierającą informacje wymienione w pkt 5.4.2.  
 
5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
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c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania materiałów .  
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:  
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach ma-
larskich,  
- terminy przydatności podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.  
 
 Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powin-
na stanowić jednorodną w  kolorze i konsystencji mieszaninę.  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
� Skoagulowane spoiwo, 
� Nieroztarte pigmenty,  
� Grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
� KoŜuch,  
� Ślady pleśni,  
� Trwały, nie dający się wymieszać osad,  
� Nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
� Obce wtrącenia,  
� Zapach gnilny,   
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
� Ślady pleśni,  
� Zbrylenie,  
� Obce wtrącenia,  
� Zapach gnilny.  
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacja projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badana 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 
w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie:  
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- zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które na-
niesiono w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- jakości powłok malarskich. 
 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania . 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 
C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 
świetle rozproszonym z odległości około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozpro-
szonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne po-
cieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontra-
stowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać odporną na ścieranie, jeŜeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
      • na podłoŜach mineralnych i mineralno- włóknistych – przez wykonanie skal-
pelem  
         siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stro-
nę a     
         następnie  przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki nale-
Ŝy uznać 
         za dobrą , jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie. 
      • na podłoŜach drewnianych i metalowych – metoda opisaną w normie PN-
EN ISO 
         2409: 1999, 
e) sprawdzenie odporności  na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie po-

włoki  
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłu-
kanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odpor-
ną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową bar-
wę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.5 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora ( zama-
wiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich. 
 Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów.Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc 
nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ściany i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
aŜurowych, grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskane-
go wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami. 
 

L.p. 

12. Stosunek rzutu powierzchni 
ozdób 

do całej powierzchni ściany lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 
01 
02 
03 
04 

do 10% 
do 20% 
do 40% 
ponad 40% 
 

1,10 
1,20 
1,40 
2,00 

 
Powierzchnię dwustronnie malowanych  wbudowanych okien i drzwi ( skrzydeł z 
ościeŜnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzch-
ni w świetle wykończonych otworów ( ościeŜy) stosując do uzyskanych wyników 
współczynniki z tablicy 3. 
 
7.2 W SST moŜna ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w zało-
Ŝeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegają-
cym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót malarskich. 
 JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podło-
Ŝa za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwo-
lić na przystąpienie do robót malarskich. 
 JeŜeli chociaŜ jeden wynik barania jest negatywny podłoŜe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów ko-
niecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 
 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających za-
kryciu (podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
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podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kie-
rownik budowy). 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umow-
nych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno-
ści kierownika budowy. 
 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozli-
czenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.  
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizu-
alnej. 
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robót, 

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

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowa-
dzonych robót,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastoso-
wania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru podłoŜy, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumenta-
mi, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
 JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie po-
winna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwią-
zań: 

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodno-
ści powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie 
do odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i 
trwałości powłoki malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 
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- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zo-
bowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzu-
pełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zama-
wiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

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

mówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości 
robót. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wyko-
nawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełne-
go zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą nastę-
puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na postawie: 

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

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące ro-
boty malarskie uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜ-
liwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub te-
renu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, przy-
gotowanie podłoŜy,  

- próby kolorów, 
- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elemen-

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

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

konywania robót , 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszcze-

nie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowa-
nia, 

- likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusz-
towań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od po-
ziomu podłogi lub terenu. 
 Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych 
koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę od-
dzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy ruszto-
wań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbio-

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

odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powło-

kowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fta-

lowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fta-

lowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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10.2. Inne dokumentu i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Ro-
boty Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 03  ROBOTY MALARSKIE 
 

 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych przy adaptacji po-
mieszczeń dla Portowego Centrum Bezpieczeństwa. 
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1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna  (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfi-
kacji technicznej  (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienianych w pkt. 1.1. 
 
 Projektant sporządzający dokumentacje projektową i odpowiednie szczegóło-
we specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót budowlanych moŜe wprowa-
dzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, od-
powiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót.  
 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miej-
sce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-
konania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowla-
nej.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST    
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń). 
  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji SA zgodne z odpowiednimi normami. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
 
Podło Ŝe malarskie- surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) po-
wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 
będzie wykonywana powłoka malarska.  
 
Powłoka malarska- stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozpro-
wadzona na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycz-
nych pomalowanej powierzchni.  
 
Farba- płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych  (np. pigmentu- barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
 
Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje ko-
lor farbom lub emaliom.  
 
Farba dyspersyjna- zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polime-
ru z dodatkiem środków pomocniczych.  
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych- zawiesina pigmentów i 
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyna lakową, terpentyną itp.).  
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Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą- zawiesina pigmen-
tów i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.  
 
Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, ce-
mentu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i or-
ganicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pig-
mentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania orz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane-
go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wy-
magane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku za-
mówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
26.06.2002  w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej 
realizacji. Powinny one zawierać: 
- wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wy-
szczególnieniem materiałów do napraw,  
 



 

 

43

 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem 
się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
 
- sposoby wykonania powłok malarskich, 
 
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
 
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
 
- warunki uŜytkowania powłok malarskich.  
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zhar-
monizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez produ-
centa, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europej-
ską, albo 
 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe SA to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za “regionalny wyrób budowlany”,  
 
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.  
 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wn ętrz obiektów budowlanych 
 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 
� Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
mieszanek do zarobienia wodą,  
� Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicz-

nych.  
 
 
2.2.2. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus de-
naturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
 
- środki do odtłuszczania,mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.  
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez produ-
centa lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 
2.2.4. Woda  
 
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 “Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  
 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kom-
pozycji składników farb,  
- agregaty malarskie ze spręŜarkami,  
- drabiny i rusztowania.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜo-
ne materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych 
ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
 
 Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opa-
kowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu 
farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte.  
  
 Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszcze-
niach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu po-
przedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod ma-
lowanie i kontroli materiałów.  
 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
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� Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urzą-
dzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 
montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

� Wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
� Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien 

itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.   
 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
� Wykonaniu tzw. Białego montaŜu,  
� UłoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie 
 
Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło Ŝy mineralnych przezna-
czonych do malowania 
 
 
Lp
.  

Rodzaj farby Największa wil-
gotność podłoŜa 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcień-
czalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchszy mieszanek roz-
cieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
 
 
5.3.1. Tynki zwykłe 
 
1) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie od-
powiednia zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
 
2) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą.  
 
3) wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
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4) wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpie-
czone antykorozyjnie.  
 
5.3.2. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłusz-
czu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być za-
szpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpa-
chlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
 
5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeli-
ny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich    
 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
 Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  
 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanie-
czyszczeniu, naleŜy zabezpieczyc i osłonić przed zabrudzeniami farbami.  
 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 
podane w pkt 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt 5.4.1.  
 
 Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, za-
wierającą informacje wymienione w pkt 5.4.2.  
 
5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania materiałów .  
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Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:  
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach ma-
larskich,  
- terminy przydatności podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.  
 
 Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powin-
na stanowić jednorodną w  kolorze i konsystencji mieszaninę.  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
� Skoagulowane spoiwo, 
� Nieroztarte pigmenty,  
� Grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
� KoŜuch,  
� Ślady pleśni,  
� Trwały, nie dający się wymieszać osad,  
� Nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
� Obce wtrącenia,  
� Zapach gnilny,   
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
� Ślady pleśni,  
� Zbrylenie,  
� Obce wtrącenia,  
� Zapach gnilny.  
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacja projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badana 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 
w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie:  
- zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które na-
niesiono w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- jakości powłok malarskich. 
 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania . 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 
C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
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• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

f) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 
świetle rozproszonym z odległości około 0,5m, 

g) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozpro-
szonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

h) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne po-
cieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontra-
stowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać odporną na ścieranie, jeŜeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

i) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
      • na podłoŜach mineralnych i mineralno- włóknistych – przez wykonanie skal-
pelem  
         siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stro-
nę a     
         następnie  przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki nale-
Ŝy uznać 
         za dobrą , jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie. 
      • na podłoŜach drewnianych i metalowych – metoda opisaną w normie PN-
EN ISO 
         2409: 1999, 
j) sprawdzenie odporności  na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie po-

włoki  
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłu-
kanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odpor-
ną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową bar-
wę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.5 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora ( zama-
wiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich. 
 Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów.Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc 
nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ściany i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
aŜurowych, grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskane-
go wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami. 
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L.p. 

13. Stosunek rzutu powierzchni 
ozdób 

do całej powierzchni ściany lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 
01 
02 
03 
04 

do 10% 
do 20% 
do 40% 
ponad 40% 
 

1,10 
1,20 
1,40 
2,00 

 
Powierzchnię dwustronnie malowanych  wbudowanych okien i drzwi ( skrzydeł z 
ościeŜnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzch-
ni w świetle wykończonych otworów ( ościeŜy) stosując do uzyskanych wyników 
współczynniki z tablicy 3. 
 
7.2 W SST moŜna ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w zało-
Ŝeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegają-
cym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót malarskich. 
 JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podło-
Ŝa za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwo-
lić na przystąpienie do robót malarskich. 
 JeŜeli chociaŜ jeden wynik barania jest negatywny podłoŜe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów ko-
niecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 
 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających za-
kryciu (podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kie-
rownik budowy). 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umow-
nych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno-
ści kierownika budowy. 
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 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozli-
czenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.  
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizu-
alnej. 
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robót, 

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

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowa-
dzonych robót,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastoso-
wania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru podłoŜy, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumenta-
mi, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
 JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie po-
winna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwią-
zań: 

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodno-
ści powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie 
do odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i 
trwałości powłoki malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zo-
bowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzu-
pełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zama-
wiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

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

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości 
robót. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wyko-
nawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełne-
go zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą nastę-
puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na postawie: 

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

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące ro-
boty malarskie uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜ-

liwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub te-
renu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, przy-
gotowanie podłoŜy,  

- próby kolorów, 
- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elemen-

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

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

konywania robót , 
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- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszcze-
nie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowa-
nia, 

- likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusz-
towań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od po-
ziomu podłogi lub terenu. 
 Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych 
koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę od-
dzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy ruszto-
wań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbio-

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

odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powło-

kowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fta-

lowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fta-

lowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 
10.2. Inne dokumentu i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Ro-
boty Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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S 04 STOLARKA KOD CPV 45421140-7 
 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okien, drzwi.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kon-
traktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Zakres obejmuje wymianę stolarki okien i drzwi. Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie i zamontowanie okien zewnętrznych oraz drzwi wewnętrz-
nych 

1.4. Określenia podstawowe 
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elemen-
tów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwo-
rów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
Okucia  – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany 
do stolarki słuŜący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności zwią-
zanych z jej uŜytkowaniem. 
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OścieŜnica  – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który 
jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeŜy na krawędzi otworu 
lub wewnątrz ościeŜy.  
OścieŜe – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór bu-
dowlany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi od-
powiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 
Wymagania ogólne  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgod-
ność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i polece-
niami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania 
ogólne” 
Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
- znakiem bezpieczeństwa.  
- tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych 

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nale-
Ŝy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpo-
wiedniej aprobaty technicznej i przedstawić InŜynierowi do zatwierdzenia 
wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 

2.2. Okna 

2.2.1. Okna zewn ętrzne 

Okna drewniane i PCV w kolorze białym z nawiewnikami ciśnieniowymi li 
nawietrzaniem  szklone szkłem jednokomorowym K=1,1. , w pomieszczeniu 
E08 szyba antywłamaniowa P4. 
 

2.2.2. Drzwi antywłamaniowe i akustyczne 

Drzwi antywłamaniowe stalowe kl C kolor buk. 
Drzwi o izolacyjności akustycznej Rw=32 dB, ościeŜnica drewniana, wypeł-
nienie-płyta wiórowa otworowa, poszycie skrzydła z płyty HDF – kolor buk. 

2.2.3. Okucia okien 

Okucia do okien uchylno – rozwieranych montowane w oknach zgodnie z 
oznaczeniami w zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej części 
okna. 
Okucia okienne muszą spełniać następujące parametry: 

- wytrzymałość na parcie i ssanie wiatru, cięŜar oszklonego skrzydła, 
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- bezpieczeństwo uŜytkowania, 
- funkcjonalność w otwieraniu i zamykaniu, oraz łatwość wymiany 
- trwałość i niezawodność działania, 
- estetyka. 

Okucia okien wykonane ze stali malowanej proszkowo – rodzaj wykończenia 
według próbek stosowanych przez producenta stolarki  przedstawionych do 
wyboru przez InŜyniera. Okucia okien i drzwi powinny być jednorodne styli-
stycznie.  
 

2.3. Środki gruntuj ące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montaŜowe zalecane przez produ-
centa.  
Do zakrycia szczelin i styków stolarki w ościeŜy uŜyć odpowiednio do jej ro-
dzaju: 
listwy drewniane 
listwy stalowe 
listwy PCV lub AL . 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogól-
ne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace montaŜowe naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu po-
mocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Zastoso-
wać dźwig samojezdny, rusztowanie. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania 
ogólne” 

4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpie-
czony przed zawilgoceniem.  
Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu 
stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z ościeŜnicą i zabezpieczone przed 
rozłączeniem.  
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

5.2. Monta Ŝ stolarki   
Stolarkę montować po wykonaniu robót mokrych. 
OścieŜa przed wbudowaniem powinny być równe i gładkie, oczyszczone z 
pyłu. Okna i drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie 
wykończonym. Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpie-
czone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeŜnic i rozmieścić punkty podparcia 
i zamocowania według wskazań producenta stolarki. 
OścieŜe zewnętrzne tynkować po zamontowaniu  stosując na krawędzi styku 
z oknem naroŜniki tynkarskie. Szczelinę styku z tynkiem wypełnić taśmą roz-
pręŜną. Szczelinę między ościeŜnicą a ościeŜem wypełnić pianką po-
liuretanową. Szczeliny w styku z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i 
silikonem. W przypadku ściany nietynkowanej zasłonić styk listwami masku-
jącymi. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności 
dokumentów 

- brak zmian cech geometrycznych ościeŜnic, brak uszkodzeń mecha-
nicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 

- odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych i drzwiowych nie moŜe prze-
kraczać 2mm na 1 m ościeŜnicy, ale nie więcej niŜ 3mm na całą 
ościeŜnicę, 

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod wła-

snym cięŜarem) dalej się otwierać lub zamykać, 
zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeŜnicy równomiernie wszyst-
kimi naroŜami i płaszczyznami.. 

6.3. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania 
ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i świetlików 
w świetle wbudowanej stolarki 1 m2 . 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania 
ogólne” 

8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

- odbiorowi przed wbudowaniem – na zgodność z aprobata techniczną 
lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjne-
go, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 

- robót zanikających i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeŜnic, 
uszczelnianie luzów  

- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu – wbudowaniu stolarki 
- odbiorowi końcowemu 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wyma-
gania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, 
łącznikami, uszczelkami  

- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaŜ i demontaŜ rusztowania 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 

ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń  
- uporządkowanie stanowiska pracy 
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10. Przepisy zwi ązane 

JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie 
przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń 
poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów zwią-
zanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

13. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane – oznaczanie odporności na obcią-
Ŝenie pionowe. 

14. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane – oznaczanie wytrzymałości na skrę-
canie statyczne 
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1. Wstęp 
10.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

10.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

10.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜli-
wiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach. 
Zakres robót obejmuje: 
a) wymianę opraw oświetleniowych 
b) instalację elektryczną oświetleniową 
c) instalację elektryczną gniazd wtyczkowych 

 

10.4. Określenia podstawowe 
Rozdzielnica – zespół urządzeń elektrycznych złoŜony z: aparatury rozdziel-
czej, zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, od-
powiednich połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji me-
chanicznej i osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących norm: PN-
IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; 
PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-
06150.30. 
Wyrobem budowlanym  - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej 
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbu-
dowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiek-
cie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). 
IP – kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z normą PN-92/E-08106. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpo-
wiednimi polskimi normami. 

10.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

11. Materiały 

11.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa 
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Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. 

11.2. Rodzaje materiałów 

11.2.1. Rozdzielnice elektryczne  

WyposaŜenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumen-
tacji projektowej. Parametry techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń 
oraz stopień ochrony podano w dokumentacji technicznej. 
Będzie ona wyposaŜona będą w typowe elementy zabezpieczające lub wy-
konawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczające stoso-
wać kompaktowe wyłączniki z członem przeciąŜeniowym , zwarciowym i róŜ-
nicowo-prądowym, małogabarytowe bezpieczniki topikowe, wyłączniki róŜni-
cowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki instala-
cyjne. W rozdzielnicach zamontowane będą elementy sterowania oświetle-
niem. 
Szyny rozdzielnic zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami IP.  
Rozdzielnice wykonać w układzie TN-C-S z połączonymi ze sobą szynami 
PE i N. 
Przewidzieć naleŜy odpływy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic. Obu-
dowy rozdzielnic montowanych we wnękach wyposaŜyć w elementy masku-
jące szczelinę przy ścianie. 

11.2.2. Korytka kablowe 

z tworzyw PCW i metalowe z pokrywami i z elementami wsporczymi. 

11.2.3. Przewody instalacyjne 

o izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 
450/750V z Ŝyłami miedzianymi o przekroju do 6mm2 i ilości Ŝył 1–5 o izolacji 
polwinitowej według: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; 
PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.  

11.2.4. Kable elektroenergetyczne 

miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-
06401.01; PN-90/E-06401.02. 

11.2.5. Oprawy o świetleniowe 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art.13 Ustawy o ba-
daniach i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego 
(Dz.U.2000.106.1126). 
Oznaczenia według projektu wykonawczego. 
 
1. Typy i kolorystykę opraw bezwzględnie uzgodnić przed zakupem z in-

spektorem nadzoru 

11.2.6. Odgał ęźniki instalacyjne  
w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 380V (w tym do insta-
lacji szczelnych). Puszki instalacyjne – końcowe o średnicy 60mm pogłębio-
ne i rozgałęźne o średnicy 80mm 
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Puszki i odgałęźniki muszą być zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 
93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-
2:2001. PN-E 93208:1997. 

11.2.7. Gniazda wtyczkowe 

Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP20 dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 
250V. 
Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe IP20 z uziemieniem 10/16A, 250V do 
wbudowania w korytka kablowe. Gniazda wtyczkowe 16A, 500V, 3 – fazowe, 
IP44, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie oraz do wbudowa-
nia w korytka kablowe. 
Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe IP44, z uziemieniem 10/16A, 
250V. 
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszą być zgodne z normami: 
PN-IEC 884:1996; PN-E-93201:1997. 

11.2.8. Łączniki 

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do moco-
wania w puszkach pod tynkiem . Łączniki 16A, 250 V IP44, do mocowania 
na cegle lub betonie. 
Łączniki muszą być zgodne z normą PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; 
PN-IEC 60669-1:2000. 

11.2.9. Ograniczniki przepi ęć 

Stosować ograniczniki jednopolowe tworzące układ ochronników drugiego 
stopnia. Powinny mieć one następujące parametry: 
Napięcie obniŜone 1,2kV 
NajwyŜsze napięcie robocze 230-440V 
Znamionowy prąd wyładowczy 15kA 
Graniczny prąd wyładowczy 40kA 
Ograniczniki przepięć powinny być zgodne z normą PN-EN 60099:1999. 

11.2.10. Inne materiały  

Rury winidurowe instalacyjne o średnicy wg dyspozycji podanych w doku-
mentacji projektowej. 

11.2.11. Odbiór materiałów na budowie 

- materiały takie jak: tablicę rozdzielczą główną, oprawy oświetleniowe, 
przewody naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, 
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru tech-
nicznego  

- dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod wzglę-
dem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdze-
nia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na ja-
kość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem – poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót 

11.2.12. Składowanie materiałów na budowie 

- składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zale-
ceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszko-
dzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
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czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, naleŜy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wy-
magania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego 

12. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie nastę-
pującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9t 
- spawarka transformatorowa do 500A 
- elektronarzędzia 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawio-
ny zgodnie z wymaganiami producenta oraz uŜywany zgodnie z jego prze-
znaczeniem.  

13. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami 
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgod-
nie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

14. Wykonanie robót 

14.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykony-
wane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót montaŜowych wg S 00.00. 

14.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami. 
Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

14.3. Monta Ŝ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane 
do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologicz-
ne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

14.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
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- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy 
itp muszą być chronione przed uszkodzeniami przejścia te naleŜy wyko-
nywać w przepustach rurowych 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych strefach poŜarowych po-
winny być wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzyma-
łość ogniową 90min. 

- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzenia-
mi, jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować ru-
ry stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp 

14.5. Monta Ŝ sprz ętu, osprz ętu i opraw o świetleniowych 
Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej 
wykonanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-Ŝyłowymi z oddzielnymi 
szynami PE i N.  
Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi , ilości i przekroje 
Ŝył podano w projekcie wykonawczym.  
Przewody nie oznaczone to przewody 3-Ŝyłowe. Izolacja przewodów 500 V. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi YDYp 1,5mm2 a 
obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYp3x2,5mm2 . 
Główne ciągi przewodów układać na korytkach instalacyjnych. 
Przewody układać na ścianach murowanych p/t, w ścianach gipsowych w 
rurkach RVS 18 a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach 
oraz na korytkach instalacyjnych. 
Odgałęźne puszki instalacyjne montować poniŜej nierozbieralnych sufitów 
podwieszanych. Wyłączniki oświetlenia instalować na wys. 1,3m z wyjątkiem 
sanitariatów dla niepełnosprawnych, gdzie wysokość zainstalowania wynosi 
1,1m. Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach roboczych (labora-
toria, garaŜe, itp) wykonać w kanałach kablowych 133x44 na wys. 1,2m na-
tomiast w pomieszczeniach o charakterze biurowym i w modułach informa-
tycznych w kanałach 133x44 na wys. ok. 0,4m. Na korytarzach i w sanitaria-
tach instalację gniazd wtyczkowych wykonać w tynku lub w ścianach z płyt 
gipsowych. Gniazda instalować na wysokości: korytarze - 0,4m, sanitariaty 
1,1m. Instalacje siłowe wykonać wg. zasad jak wyŜej. W sanitariatach stoso-
wać osprzęt IP44 a w pozostałych przypadkach IP20. W instalacjach oświe-
tleniowych stosować pogłębione puszki pod wyłączniki wykorzystywane do 
rozgałęzień. Unikać stosowania puszek rozgałęźnych. 
Szczegółowe zasady montaŜu osprzętu, jego stopień ochrony oraz wysoko-
ści montaŜu podane są w projekcie wykonawczym. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcenie w 
metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowa-
nia haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych. 

14.6. Układanie przewodów 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
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UłoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowa-
nia. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne 
będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod 
osprzęt oraz ich zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy: 
przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławi-
ków. Średnica otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowa-
na do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, 
ułoŜenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w koryt-
kach wraz z załoŜeniem pokryw. 
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: zamontowanie listwy 
PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych 
do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z załoŜe-
niem pokrywy. 

14.7. Połączenia wyrównawcze  
Do szyny wyrównawczej przyłączyć za pomocą przewodu LY16 wszystkie szyny 
PE rozdzielnic elektrycznych a za pomocą DY6 wszystkie dostępne, przewodzące 
elementy budynku jak konstrukcje stalowe, zbrojenia, kanały wentylacyjne, rurocią-
gi, ramy metalowe okien i drzwi itp. oraz uziom instalacji odgromowej. W umywal-
niach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przez połączenie do wspólnego 
zacisku przewodem DY4 wszystkich przewodzących elementów jak armatura sani-
tarna, kanały wentylacyjne, grzejniki itp. Lokalny zacisk połączyć z Ŝyłą ochronną 
PE obwodu zasilania umywalni oraz z główną szyną wyrównawczą. 

14.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy do-
konywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych.  
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opraco-
wane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na nacią-
gi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o 
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowa-
ny. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone 
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 
powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 
sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszko-
dzeń mechanicznych.  
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastoso-
wanie tulejek zamiast cynowania). 



 

 

66

 

14.9. Przył ączenia odbiorników 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być do-
kładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pew-
ny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed 
osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonane jako 
sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabel-
kowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o 
duŜej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. 
Połączenia te naleŜy wykonywać:  
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi  

14.10. Monta Ŝ rozdzielnic 
Rozdzielnice montować we wnękach lub na ścianach w miejscach wskaza-
nych na planie. Wnęki będą wykonane w ramach robót murarskich.  
Po zamontowaniu urządzeń naleŜy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddziel-

nych opakowaniach 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elek-

trycznych i mechanicznych 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu 
- podłączyć obwody zewnętrzne 
- podłączyć przewody ochronne 

14.11. Próby monta Ŝowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary pętli zwarciowych 
- pomiary rezystancji uziemień 
- próby funkcjonalne 

15. Kontrola jako ści robót 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinno podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załą-

czanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem, wykonanie 
pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natęŜenia oświetlenia 
w pomieszczeniach biurowych, technicznych i ciągach komunikacyjnych, 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wy-
ników do protokółu odbioru. 
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15.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

15.2. Kontrola robót zanikaj ących 
Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowa-
niem oraz inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trud-
ne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny być wpisane do dziennika bu-
dowy. Brak wpisu naleŜy traktować jako stwierdzenie naleŜytego stanu ele-
mentów i prawidłowego montaŜu.  

15.3. Kontrola prawidłowo ści wykonania instalacji 
Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą 
PN-IEC 60364. 
Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych naleŜy potwierdzić 
sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61:2000. 

16. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1kpl (1szt) 
- dla korytek kablowych, drabinek kablowych i rur 1m 
- dla przewodów i kabli 1m 
- dla przewodów szynowych 1m 
- dla osprzętu instalacyjnego 1szt 
- dla opraw oświetleniowych 1kpl 
- dla uziemień i instalacji odgromowej 1m 
- dla pomiarów i prób 1pomiar 

17. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaga-
niami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

17.1. Rodzaje odbiorów 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 

18. Podstawa płatno ści 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po mon-
taŜowych. 
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18.1.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podane s ą w projekcie 
umowy 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 
7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 

- montaŜ korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z ułoŜe-
niem przewodów 

- wykonanie bruzd i przebić 
- montaŜ osprzętu instalacyjnego 
- montaŜ i kompletację opraw oświetleniowych 
- pomiary i próby 

2. Instalacja siłowa 
- montaŜ korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z ułoŜe-

niem przewodów i kabli 
- wykonanie bruzd i przebić 
- montaŜ osprzętu instalacyjnego 
- pomiary i próby 

3. Wewnętrzne linie zasilające 
- montaŜ korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z ułoŜe-

niem przewodów i kabli 
- wykonanie bruzd i przebić  
- montaŜ szynoprzewodów wraz z osprzętem zasilającym i odgałęźnym 
- pomiary i próby 

4. Tablice rozdzielcze 
- prefabrykacja tablic rozdzielczych 
- montaŜ prefabrykowanych tablic rozdzielczych i rozdzielnic wraz z 

przygotowaniem podłoŜa 
- pomiary i próby 

5. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych 
- montaŜ zwodów poziomych i pionowych, przewodów odprowadzają-

cych, złącz kontrolnych  
- instalacji odgromowej 
- wykonanie uziomów powierzchniowych i fundamentowych 
- montaŜ osprzętu instalacyjnego 
- pomiary i próby 

19. Przepisy zwi ązane 

19.1. Normy 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Za-

kres, przedmiot i wymagania podstawowe 
2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporaŜenio-
wa 

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami od-
działywania cieplnego 
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4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem prze-
tęŜeniowym 

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

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

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochro-
ny dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - -środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami 
- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami 
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami 
- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochro-
ny zapewniających bezpieczeństwo - -środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym 

11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpoŜarowa 

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i ste-
rownicza 

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

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - ObciąŜalność prądowa dłu-
gotrwała przewodów 

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

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wyma-
gania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przezna-
czonych do instalowania w miejscach dostępnych do uŜytkowania przez 
osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe 

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia - Zasady, wymagania i badania 

20. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
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19.2. Ustawy i rozporz ądzenia 
1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity) 
2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certy-

fikacji. 
3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIO-

NALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i roz-
biórki oraz tablicy informacyjnej.  

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopa-
da 1999r. sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 
zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub śro-
dowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeń-
stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiąz-
kowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 06 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

Kod CPV 45331000-6 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji i kli-
matyzacji w budynku biurowym Centrum Zarządzania Energią w Gdańsku. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Instalacja klimatyzacji – pomieszczenie E08-niski parter oraz pomieszczenie 
nr 209, 210 – serwerownia – II-piętro. 
Pomieszczenie E08 - wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna, pracu-
jącą ciągle z osłabieniem wydajności do 50% w czasie nie uŜytkowania loka-
li. 
 W zakres robót wchodzą: 

- dostawa i montaŜ wentylatorów 
- dostawa i montaŜ wywietrzaków 
- dostawa i montaŜ czerpni i wyrzutni 
- dostawa i montaŜ przewodów wentylacyjnych z kształtkami 
- dostawa i montaŜ klimatyzatorów 
- dostawa i montaŜ uzbrojenia nawiewno-wywiewnego 
- dostawa i montaŜ izolacji termiczno-akustyczne 

1.4 Podstawowe okre ślenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branŜo-
wymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wyma-
gania ogólne. 
Wentylator  – urządzenie słuŜące do wprowadzenia powietrza w ruch 
Filtr powietrza  – zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych 
i ciekłych 
Czerpnia wentylacyjna  – element instalacji przez który jest zasysane powie-
trze zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjna  – element instalacji przez który powietrze jest usu-
wane na zewnątrz 
Nagrzewnica powietrza  – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania po-
wietrza 
Chłodnica powietrza  – przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do 
chłodzenia i ewentualnego osuszania powietrza 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła  – urządzenie przeznaczone do prze-
kazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zuŜytego do strumienia 
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 
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Przewód wentylacyjny  – element o zamkniętym obwodzie przekroju po-
przecznego stanowiący obudowę przestrzeni przez którą przepływa powie-
trze 
Przepustnica  – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w 
przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumie-
nia powietrza przez zmianę oporu powietrza 
Tłumik hałasu  – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentyla-
cyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną 
wzdłuŜ przewodów wentylacyjnych 
Nawiewnik  – element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa 
do wentylowanej przestrzeni 
Wywiewnik  – element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa 
z wentylowanej przestrzeni 
Klapa po Ŝarowa  – zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych 
przeznaczony do zapobiegania przenoszenia się ognia i dymu z jesdnej stre-
fy poŜarowej do drugiej 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność 
ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami 
InŜyniera Projektu. 

2. Materiały 

2.1 Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania 
ogólne. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z nor-
mami PN i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, dekla-
racje zgodności i certyfikaty. 

2.2 Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja  
Wszystkie przewody, jeśli nie pokazano inaczej, mają być okrągłe typu Spiro 
lub prostokątne: 

- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej według Polskich Normy 
PN67/B-03410 i PN-B-7600:1996. 

- z tworzywa winiduru 
Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B-03434 o połącze-
niach kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. 
NaleŜy przestrzegać następujących grubości blachy : 
a) kanały prostokątne dla długości boku 

- od 100 do 400mm – 0.6mm 
- od 500 do 800mm – 0.8mm 
- od 1000mm i większych – 1.0mm 

b) przewody okrągłe 
- od 80 do 400mm – 0.6mm 
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- od 500 – 800mm – 0.8mm 
- powyŜej 1000 – 1.0mm 

Zalecane i nie zalecane wymiary przewodów okrągłych zgodnie z Polską 
Normą: PN-67/B-03410 
 

Średnica zewn ętrzna [mm] 
80 � 250 � 800 

(90) (280) (900) 
� 100 � 315 � 1000 
(110) (355) (1120) 
125 � 400 1250 

(140) (450) (1400) 
� 160 � 500 � 1600 
(180) (560) (1800) 
� 200 � 630 2000 
(225) (710)  

Wymiary wskazane: � są zalecane. 
Wymiary wskazane w ten sposób: (…) nie są zalecane i naleŜy ich unikać 
Inne wymiary mają być uŜywane tylko tam gdzie z powodów instalacyjnych 
lub konstrukcyjnych nie moŜna zastosować wymiarów zalecanych. 

 
W kanałach o szerokości powyŜej 800mm oraz w kanałach płaskich o szero-
kości większej od 600mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wyko-
nać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego . 
Wszystkie kolana 900 w przewodach prostokątnych maja mieć wbudowane 
łopatki kierujące. 
Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: PN-85/B-02421 
Podejścia do kratek nawiewnych lub wywiewnych lub ich skrzynek rozpręŜ-
nych usytuowanych w stropie podwieszonym wykonać za pomocą przewo-
dów elastycznych o długości 500÷1000mm,  izolowanych. 
Wszystkie kanały wentylacyjne naleŜy uziemić, na połączeniach kołnierzo-
wych naleŜy wykonać obejścia opaskami metalowymi przenoszącymi ładunki 
elektrostatyczne. 
 Przewidzieć izolację instalacji nawiewnych kanałów nawiewnych wełną mi-
neralną g=40mm pod płaszczem z folii aluminiowej (gęstość: 50kg/m3, 
λ=0.041W/mK., maksymalna temperatura 250°C)., dla po zostałych instalacji 
nawiewnych jw. lecz g=30mm dla przewodów rozdzielczych. Wykonać izola-
cję akustyczną na odcinkach od tłumików do wentylatorów w instalacjach 
wywiewnych grubość izolacji g=30mm pod płaszczem z folii aluminiowej.  
Stosownie do wymagań przeciwpoŜarowych, przewody biegnące przez po-
mieszczenia których nie obsługują mają być obłoŜone materiałem o odpor-
ności ogniowej co najmniej odporności ogniowej ścian dzielących.  
Dla instalacji prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego wykonać 
oznaczenia kierunku przepływu instalacji oraz numeru instalacji. Dla urzą-
dzeń na dachu wymagane jest podanie numeru instalacji , podstawowych 
danych technicznych oraz wyszczególnienie pomieszczenia które obsługuje. 
Znakowanie instalacji wentylacji wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 
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2.3 Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki  
Wyrzutnie ścienne prostokątne oraz dachowe typ C, z blachy nierdzewnej 
Czerpnie i wyrzutnie powietrza naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej i wypo-
saŜyć w poziome Ŝaluzje przeciwdeszczowe typu A lub B według BN-
70/8865-31/33. 
Kratki te i wszystkie części towarzyszące mają być pomalowane zgodnie ze 
specyfikacją kolorów ustaloną w projekcie architektonicznym. 
Galanteria nawiewno-wyciągowa: 

- Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z kierownicami i 
przepustnicą regulacyjną, do bezpośredniego montaŜu na kanale pro-
stokątnym lub spiro 

- Kratki wywiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z przepustnicą 
regulacyjną , do bezpośredniego montaŜu na kanale prostokątnym lub 
spiro 

- Kratki ppoŜ do zabudowy w ścianie, odporność ogniowa 120 min, z 
atestem ppoŜ 

- Nawiewniki wirowo-promieniowe ze skrzynką rozpręŜną, izolacją aku-
styczną i przepustnicą regulacyjną 

- Wywiewniki wirowo-promieniowe ze skrzynką rozpręŜną, izolacją aku-
styczną i przepustnicą regulacyjną 

- Kratki wyrównawcze z lamelami pionowymi do montaŜu w ścianie 
- Kratki wywiewne talerzowe  

- N3/W3 Centrala MCKD0P45 podwieszana w obudowie tłumiącej, 
pokrywa  

2.4 Wentylatory kanałowe  
Wentylatory wykonuje się z galwanizowanej stali (obudowy sztywne, z głębo-
ko ciągnionego aluminium), jeśli nie wskazano inaczej, a dach wyposaŜa się 
w obramowanie z wodoszczelnym wykończeniem i przejściem dla przewo-
dów. 
Wentylator i silnik są zamontowane na amortyzatorach wibracji, w obudowie. 
KaŜdy z wentylatorów dachowych jest wyposaŜony w wyłącznik serwisowy, 
odporny na wpływy atmosferyczne wyłącznik umieszczony przy wentylatorze 
i tłumiku hałasu. 
 

2.5 Klimatyzatory 
Klimatyzatory typu split kasetonowe - jednostka. Wewnętrzna, funkcja 
chłodzenia, wyposaŜone w pompkę skroplin i zestaw tacki skroplin. 
Sterowanie pilotem z pomieszczenia. 

2.6 Odbiór i składowanie materiałów na budowie 
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy ga-
lanterii wentylacyjnej naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na pła-
skim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. 
Urządzenia i elementy galanterii naleŜy składować w opakowaniach fabrycz-
nych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem 
osób trzecich.  



 

 

75

 

Nie naleŜy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyj-
nych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą 
warstwa ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montaŜu i 
naleŜy je usunąć z placu budowy. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów. 
Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków 
ostroŜności 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpoŜarowe sub-
stancji łatwopalnych. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne. 

3.2 Sprzęt do robót monta Ŝowych 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 
następujący sprzęt montaŜowy: 
1. Samochód dostawczy do 0,9t 
15. Samochód skrzyniowy do 5t, od 5-10t 
16. śurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t 
17. śurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7-10t 
18. Wciągarkę ręczną od 3 do 5t,  
19. Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t 
20. Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t 
21. Spawarkę elktryczną wirującą 300a 
22. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10kva 
23. Giętarkę do prętów mechaniczną 
24. NoŜyce do prętów mechaniczne 
25. Szlifierki 
26. Wiertarki 
27. Gwintownice 
28. Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
29. Podnośniki 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostoso-
wane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynika-
jących z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne. 
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4.2 Transport urz ądzeń, osprz ętu wentylacyjnego 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w 
czasie transportu. 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 

4.3 Transport kanałów wentylacyjnych 
Kanały wentylacyjne przewozić w połoŜeniu poziomym. 
Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpie-
czone przed przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie 
lub w inny sposób. 
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych kanałów nie naleŜy rzucać.  
Kanały układać na podkładach drewnianych. 

5. Wykonanie Robót 

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wyko-
nane związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty in-
stalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykona-
nia robót budowlano-montaŜowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysło-
we. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Instalacja wentylacji 

- wykucie otworów dla instalacji 
- wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych 

klimatyzacyjnych. 

5.3 Roboty monta Ŝowe instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Czerpnie i wyrzutnie ścienne naleŜy zamontować minimum 0.5 m. nad po-
ziomem terenu. Wygląd czerpni i wyrzutni oraz ich dokładne usytuowanie 
uzgodnić z architekturą. Kanały wentylacyjne z tłumikami powinny być 
szczelne - do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z 
gumy miękkiej lub mikroporowatej. 
Centrale wentylacyjne i automatykę montować zgodnie z zaleceniami produ-
centa. 
Połączenia między kanałami uszczelnić. 
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5.4 Zabezpieczenie przed korozj ą 
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagają wszystkie elementy stalowe nie-
zabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powłoki cynkowe. Miejsca, które 
wymagają zabezpieczenia naleŜy oczyścić do drugiego stopnia czystości, a 
następnie pokryć powłokami antykorozyjnymi – farbami chlorokauczukowy-
mi. 

5.5 Zabezpieczenie termiczne 
Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczyć otulinami z wełny mineralnej 
wykończonej folią aluminiową: 

- dla przewodów ułoŜonych w budynku - ciągi - 30mm 
Izolację przewodów na dachu zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy 
tytanowo – cynkowej. 
Izolację przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5.6 Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne 
Elementy instalacji odizolować od konstrukcji podkładkami z gumy. Wszyst-
kie przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć miękkimi płytami pil-
śniowymi. Kanały mocować lub podwieszać na spręŜystych uchwytach. Cen-
trale wentylacyjne łączyć z instalacją poprzez króćce elastyczne. 
Wykonać izolację akustyczną na odcinkach od tłumików do wentylatorów w 
instalacjach wywiewnych grubość izolacji g=30 mm pod płaszczem z folii 
aluminiowej. 
Hałas wywołany przez pracę urządzeń powinien być zgodny z normą PN-
78/B - 10440 Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze 
oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w po-
mieszczeniach. 

5.7 Zabezpieczenie ppo Ŝ 
Instalacje wentylacji w większości zaprojektowano wewnątrz stref poŜaro-
wych 

6. Kontrola jako ści Robót 

6.1 Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2 Kontrola techniczna 
Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, 

deklaracji zgodności z PN 
- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic, klap ppoŜ 
- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 
- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 
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- sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 
- sprawdzenie działania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulo-

wanie 
- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 
- sprawdzenie działania automatyki i sterowania. 

6.3 Próby szczelno ści instalacji wentylacji 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A” 
Próbie szczelności powinny być poddane; 

- odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z in-
nymi elementami, 

- kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych,  
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoŜy sprawozdanie z następują-
cymi danymi:  
٠ Wydatek powietrza dla kaŜdego wentylatora i centrali 
٠ Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej 
٠ Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach) 
٠ Temperatura powietrza w lecie i w zimie 
٠ Wilgotność powietrza  
٠ Ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie kaŜdego wentylatora, w zespołach wentyla-

tor/węŜownica i kanałach wylotowych na kaŜdym piętrze 
٠ straty ciśnienia w urządzeniach itp. 
٠ ZuŜycie energii na wentylator 
٠ Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach  
Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru naleŜy podać na rysunkach wyko-
nawczych . 
Z przeprowadzonych prób szczelności naleŜy spisać protokół stwierdzający 
spełnienie wymagających warunków. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza InŜynier wpisem do dziennika bu-
dowy. 

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego 

wynosi 10%. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne. 

7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót: 

- dla urządzeń  kpl 
- dla galanterii wentylacyjnej  szt 
- dla kanałów wentylacyjnych m2 

- dla izolacji  m2 
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8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty 
uznaje się za wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wy-
maganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem to-
lerancji podanych w pkt 6.4, dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany 
w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogól-
nego postępu robót. 

8.3 Odbiór ko ńcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w for-
mie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i pod-
pisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać 
za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawno-
ści całego systemu wentylacyjnego) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania syste-
mu wentylacji i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowa-
nie. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji naleŜy przyjmować 
na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonywanych robót. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace przygotowawcze 
- zakup, dostarczenie i montaŜ wszystkich niezbędnych materiałów 
- dostawa i montaŜ automatyki całego systemu wentylacyjnego 
- dostawa i montaŜ niezbędnych konstrukcji wsporczych 
- dodatek za prace na wysokości 
- oznakowanie 
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 
- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji tech-

nicznej 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 
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* dla klimatyzatorów: 
- orurowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, zaizolowanie, napeł-

nienie freonem, próby instalacji  
* dla central wentylacyjnych 

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyza-
tory, zawiesia 

- pełna automatyka wraz z okablowaniem 
- uruchomienie, regulacja 

* dla kanałów wentylacyjnych 
- uszczelnienie połączeń międzykanałowych,  
- podpory, wsporniki, zawiesia 
- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z ar-

chitekturą i konstrukcją) , wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
* dla kratek, nawiewników, wywiewników 

- elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex) 
- wsporniki, podpory, zawiesia 
- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z ar-

chitekturą i konstrukcją), wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

10. Normy i dokumenty zwi ązane 

10.1 Normy 
2. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
30. PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 
31. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
32. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
33. BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
34. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
35. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
36. BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza. 
37. BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki. 
38. BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe. 
39. BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne. 
40. BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomiesz-

czeniach. 
41. BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe. 
42. BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne. 
43. BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 
44. BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
45. BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
46. BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budyn-

kach mieszkalnych wielorodzinnych. 
47. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie 
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