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STWiOR – 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE 
I PRZYGOTOWAWCZE 
 

1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR ) 
Przedmiotem n/n STWIOR  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, demontażowych 

i przygotowawczych w ramach adaptacji budynku mieszkalnego dla inwestycji p.n. „Przebudowa budynku mieszkalnego, 

wielorodzinnego związana ze zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na kotłownię gazową, budowa 

instalacji gazu, instalacji elektrycznej, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przebudowa 

instalacji wod-kan”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWIOR  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 

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

1.3. Zakres robót objętych STWIOR  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót dotyczy robót obejmujących: 

a) demontaż drewnianego skrzydła drzwi wraz z ościeżnicą, 
b) wykucie w murze otworów montażowych pod osadzenie elementów konstrukcji podporowej.  

Szczegółowy zakres prac określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i przepisami. 
 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIOR  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.0  MATERIAŁY 

Ewentualne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem z pkt. 1.3 n/n STWIOR  powinny 

zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.0 SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z pracami rozbiórkowymi, demontażowymi i pomocniczymi należy stosować: 

– samochody do transportu, 
– młoty pneumatyczne, 
– piła do cięcia betonu, 

Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. 

Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych/demontażu powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

4.0  TRANSPORT 

Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku odpadów wywóz do miejsca składowania odpadów, w przypadku materiałów nie będących 

odpadami wywóz do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 

5.0  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem 

prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego elementu. 

Należy w sposób ciągły prowadzić segregację odpadów w wyznaczonych do tego miejscach/kontenerach. 



 

                                                                                                                                            Str. 4/58 

 

Uwaga: 

Prace rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić przy użyciu technologii i w sposób umożliwiający odzyskanie jak 

największej ilości materiałów możliwych do ponownego wykorzystania lub wbudowania. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych 

Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z zakresem niezbędnym do wykonania zaprojektowanych rozwiązań 
technicznych, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz 

wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu 

i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu należą 
do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje 

odpadów: 
17.01.01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17.01.02 – Gruz ceglany 

17.01.80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17.02.01 – Drewno 

17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia 

ludzi. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, demontażowych 

i przygotowawczych oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania, a także segregacji 

odpadów. 
 

7.0  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z demontażem/rozbiórką jest: 

- szt. (sztuka) dla: 

 - demontażu drewnianego skrzydła drzwi wraz z ościeżnicą, 

- wykucie otworów montażowych. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą STWIOR  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  odbiór ostateczny. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych i pomocniczych obejmuje rozebranie, demontaż elementów 

określonych w Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania prac budowlano-montażowych wraz ze 

wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym ustawienia i czasu pracy rusztowań, sprzętu i urządzeń budowlanych. 
Uwaga: W cenie robót należy uwzględnić ewentualne opłaty związane z przyjęciem odpadu na wysypisko śmieci oraz 

koszty ew. utylizacji. 
 

 

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz.U.2013 Nr 62, poz. 628; z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014, poz. 1923). 
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STWiOR – 2 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 

1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy wymagań technicznych oraz procedur 

wykonania, kontroli i odbioru robót wykonawczych  i montażowych elementów stalowych, związanych z realizacją 
inwestycji p.n. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza użytkowego na kotłownię gazową oraz budowa kotłowni 

gazowej wraz z instalacją gazową, budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz 

przebudowa instalacji wod-kan dla budynku mieszkalnego”. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem 

elementów nadziemnej konstrukcji stalowej w  zakresie: 
1. wykonanie i montaż konstrukcji podporowej pod urządzenia wyposażenia kotłowni wraz z podestem krat 

pomostowych, 

wraz z pracami towarzyszącymi 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w n/n STWiOR dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 

i montaż konstrukcji stalowych w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 

1.4. Podstawowe określenia 
Łączniki montażowe – zestaw śrub, podkładek i nakrętek metrycznych lub wkręty samowiercące do montażu elementów 

stalowych (skręcanie ze sobą). 

Ruszt podporowy – układ elementów stalowych, scalonych ze sobą, stanowiących podparcie dla instalacji, elementów 

wyposażenia itp. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W ramach omawianych robót podstawowym materiałem jest stal profilowa, blachy, płaskowniki i wymagane stalowe 

łączniki montażowe wytwarzane metodami przemysłowymi, dostarczane na budowę w postaci elementów 

warsztatowych lub pojedynczych elementów do wbudowania na montażu. Podstawowym materiałem zabezpieczającym 

są antykorozyjne powłoki malarskie. 
Trwałość elementów stalowych i ich odporność na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych decyduje 

o walorach technicznych i eksploatacyjnych obiektu. Z tego powodu. Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej 

staranności przy produkcji i montażu elementów stalowych oraz przy wykonywaniu ich zabezpieczeń. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz przywołanymi normami. 

 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym , rysunkami 

oraz niniejszą STWiOR. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

Producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Do budowy  należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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2.2. Zastosowane materiały 

2.2.1. Podstawowe materiały 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

− wyroby gorąco walcowane: S235JR, 

− blachy i płaskowniki: S235JR, 

− łączniki: śruby, nakrętki, podkładki, kotwy iniekcyjne, 

− antykorozyjne systemy malarskie, 

− kraty pomostowe, stalowe, ocynkowane. 

 

2.2.2. Powłokowe materiały antykorozyjne 

Wewnętrzne elementy  stalowe  należy zabezpieczyć antykorozyjnie poliuretanowym zestawem malarskim o trwałości 

do 15 lat zgodnie z normą PN-EN 12944-5, odpowiednim dla środowiska o korozyjności C1, wg PN–EN ISO 12944-2.  

Proponowany system malarski poliuretanowy firmy HEMPEL:  

1) 1x powłoka nawierzchniowa - farba poliuretanowa  Hempathane HS 55610 – gr. 80µm  

Całkowita grubość powłoki malarskiej: 80µm.  

Kolorystyka wierzchniej warstwy RAL 7035. 

W przypadku zastosowania innego systemu malarskiego musi on zapewnić wymagany okres trwałości w przyjętej klasie 

korozyjności środowiska. 
 

2.2.3. Charakterystyka łączników 

Łączniki montażowe, tj. śruby, podkładki, nakrętki, kotwy iniekcyjne powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. 
       

3.0. SPRZĘT 

Należy używać sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. 

Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod 

robót wykonanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości oraz intensywności robót przewidywanych do 

realizacji. 

Do aplikacji materiałów powłokowych wyszczególnionych w pkt. 2.2.2 zastosowany sprzęt powinien być zgodny 

z zaleceniami podanymi w kartach technicznych Producentów.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

− środek transportowy, 

− wyciąg budowlany, 

− spawarka elektryczna, 

− spalinowa sprężarka powietrza, 

− piaskarnia, 

− drobne, montażowe narzędzia ręczne. 

 

4.0. TRANSPORT 

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

Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego.  

Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i przewożone zgodnie 

z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę/producenta materiałów. 

Konstrukcja stalowa – elementy warsztatowe -  przed wysyłką z wytwórni powinna być odebrana protokolarnie 

i wysyłana w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą. 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

elementów o gabarytach przyjętych w projekcie. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym 

wyschnięciu warstwy antykorozyjnej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne 

elementy jak śruby, itp. powinny być zabezpieczone przed zagubieniem. 



 

                                                                                                                                            Str. 7/58 

 

Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy: 
-  tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod działaniem 

ciężaru własnego, 

- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi krawędziami 

elementów, 

-  przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to 

elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone przed przesuwaniem 

podczas jazdy i uszkodzeniem.  

Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za pomocą dowolnych 

urządzeń transportowych nie powodujących uszkodzenia tych elementów. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Dobór technologii i etapowania prac nie może wpłynąć na 

pogorszenie stanu wykonanych wcześniej prac na obiekcie oraz powinien minimalizować wpływ czynników 

zewnętrznych na obiekt. 
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników stosownie do rodzaju robót i kierowane 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. Zaleca się 
wykonywanie prac przez osoby mające doświadczenie w technologii stosowanych systemów oraz podmioty dysponujące 

stosownym sprzętem. 
Podczas prac remontowych magazyny powinny być opróżnione stosownie do zakresu prowadzonych prac. Zaleca się 
całkowite opróżnienie hal magazynowych. 
Przed pracami remontowymi należy zabezpieczyć, ew. zdemontować istniejące instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. 
 

5.2. Szczegółowy opis wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie konstrukcji stalowej 

Cięcie stali 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  
 

Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu 

będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów 

i wykonania połączeń wg normy. 
 

Połączenia spawane 

1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 

i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 

właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm.  

2. Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych  

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

3. Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może zalecić 
Inspektor Nadzoru.  

4. Zalecenia technologiczne 

-    spoiny sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

-    wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 

-    natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć   
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przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 

warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje (w przypadku śrub z gwintem na części 

długości trzpienia). 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 

Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przygotowanie powierzchni 

Przygotowanie podłoża dla powłok malarskich: powierzchnia stalowa oczyszczona metodą hydro-ścieralną do stopnia 

czystości Sa2½ wg PN-ISO 8501-1, sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

Jednocześnie powierzchnie i kolejne warstwy powłokowe powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta 

podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemów malarskich. Bezpośrednio przed 

położeniem powłoki gruntującej powierzchnie stalowe należy przedmuchać sprężonym powietrzem. 

 

Powłokowe systemy antykorozyjne 

Systemy malarskie wg pkt. 2.2.2. 

 

5.2.4. Montaż konstrukcji stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2. Elementy konstrukcji 

winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach. Łączniki 

i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 
uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 

odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu 

całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych 

jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, 

w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta 

elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

Montaż nowych elementów wraz ze wzmacnianiem oraz podwieszaniem istniejących elementów konstrukcji należy 

prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane 

po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Kolejność montażu dachowych 

elementów stalowych należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Połączenia elementów stalowych między sobą oraz do elementów żelbetowych wykonywać łącznikami i kotwami 

wg dokumentacji technicznej. 

Powłoki malarskie antykorozyjne wykonać zgodnie z punktem 5.2.3. 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg normy.  
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiału 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania Robót, objętych niniejszym Kontraktem, muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości  

i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do przeprowadzenia Kontroli jakości materiałów, po ich dostarczeniu na plac 

budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny być odnotowane. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja robót musi być zgodna z wymaganiami 

norm, przepisów oraz ze sztuką inżynierską. Kontrole należy przeprowadzać w czasie całego procesu realizacji robót  

poczynając od momentu dostawy materiałów, aż do ukończenia robót. Wyniki kontroli powinny być odnotwane 

i przekazywane Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Szczególnej kontroli jakości podlegają następujące elementy: 

- zaświadczenia o jakości materiału, 

- sprawdzenie elementów spawanych pod względem przylegania części, 

- złącza spawane (klasa wadliwości), 

- spoiny - sprawdzenie radiologiczne  (klasa wadliwości), 

- przygotowanie konstrukcji do zabezpieczenia przed korozją, 

- zabezpieczenie antykorozyjne, 

- warunki transportu i składowania konstrukcji, 

- wykonanie połączeń na śruby, wkręty, kotwy, 

- wykonanie i montaż konstrukcji , 

- tolerancja wykonania wg.PN-EN 1090-2. 

Jakość konstrukcji powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania  

i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
System jakości stosowany przez Wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub 

organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności 

za jakość wykonania roboty. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od zapisów STWiOR i Dokumentacji Projektowej zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót określono w wymaganiach ogólnych. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

− dla zakupu, dostawy i montażu elementów stalowych – t (tona)  

− dla przygotowania (czyszczenia i odtłuszczenia) i zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych – m2 (metr 

kwadratowy) 
− dla zakupu, dostawy i montażu krat pomostowych – m2 (metr kwadratowy). 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne i spełniają wymagania producentów 

systemów określone w pkt.5 i 6.  
W celach gwarancyjnych odbioru robót z zastosowaniem gotowych systemów należy dokonać przy udziale 

przedstawiciela producenta systemu 

 



 

                                                                                                                                            Str. 10/58 

 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje: 

− odbiór częściowy -  robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowane podłoża pod powłoki antykorozyjne 

wraz z samymi powłokami, ocena stanu połączeń spawanych i elementów konstrukcyjnych po oczyszczeniu 

elementów),  

− odbiór końcowy (wszystkie roboty objęte Dokumentacją projektową i ST), 

− odbiór pogwarancyjny,  

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót; 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

− protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin wymienionych w pkt. 5 i 6. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem wykonanych 

robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, dokonaną na podstawie pomiarów oraz 

badań laboratoryjnych. 

 

9.1. Cena wykonania konstrukcji stalowych 

Cena wykonania konstrukcji stalowych obejmuje: 

-przygotowanie konstrukcji w wytwórni 

-transport  konstrukcji, elementów do miejsca montażu 

-przygotowanie stanowiska roboczego 

-przewóz pracowników do stanowiska roboczego 

-zakup i dostawę śrub, nakrętek, podkładek 

-zakup, dostawę i osadzanie kotew iniekcyjnych 

-scalanie konstrukcji 

-montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją 

-wykonanie połączeń styków montażowych 

 

9.2. Cena wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 

Cena wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych obejmuje: 

-załadunek i wyładunek materiałów, narzędzi i sprzętu pomocniczego na środki transportowe oraz ich transport do 

miejsca wbudowania, 

-ustawianie, przesuwanie i usunięcie drabin i rusztowań, 

-dostarczenie materiałów, 

-przesianie piasku, zapełnienie piaskarni, 

-czyszczenie powierzchni stalowych, 

-odtłuszczanie powierzchni, 

-odkurzanie powierzchni przed malowaniem, 

-malowanie zestawami wg projektu. 

 

9.3. Cena wykonania podestu z krat pomostowych 

Cena wykonania podestu z krat pomostowych obejmuje: 

-zakup i dostawę krat pomostowych wraz z łącznikami, 

-montaż krat z zastosowaniem łączników. 
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W powyższych cenach uwzględnia się: 

− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

− wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, składowania, zabezpieczenia, przeładunków, ewentualnymi kosztami 

ubytków i tolerancji projektowych, transportu na miejsce wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich 

materiałów pomocniczych 

− cały sprzęt budowlany, w tym zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy 

narzędzi),  

− transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), 

− montaż, konserwację i utrzymanie robót, 

− nadzór, testowanie, kontrole jakości, 

− ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym. 

 

Uwaga:  

W cenie wykonania robót należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 

Rozliczenie za wykonane prace – zgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych.  

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

Przy realizacji Robót, objętych niniejszą STWiOR, należy stosować postanowienia i zalecenia norm związanych 

tematycznie oraz norm przywołanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, a w szczególności należy 

respektować wymagania poniższych norm: 
KONSTRUKCJE STALOWE: 

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych 

PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

 

PN-EN10058:2005   Pręty stalowe płaskie walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje 

kształtu i wymiarów 

 

PN-EN10163-3:2006  Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 

uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: Kształtowniki 

PN-EN10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco -- 

Tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H -- Wymiary i masy 
PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 

 

PN-EN 10056-1:2017-03  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Część 1: Wymiary 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1: 2003  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 

kształtu i wymiarów. 

 

PN-EN ISO 4017:2014-09  Części złączne -- Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym – Klasy 

dokładności A i B 

PN-EN ISO 4014:2011  Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) - Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 7089:2004  Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności A 

 

PN-EN ISO 8501-1:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -

- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

 

PN-EN ISO 12944-2:2018-02  Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów powłokowych - Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów powłokowych - Część 3: Zasady projektowania 
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PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

 

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE 

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów 

 

WYKONAWSTWO 

PN-ISO 3443-1÷8:1994 Tolerancje w budownictwie 

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych 

 

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami, nie wymienionych 

w niniejszej Specyfikacji Techniczne. 

 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, 

należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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STWiOR – 3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU 
CEMENTOWEJ POSADZKI  
 

1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 

Przedmiotem n/n STWIOR  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie remontu 

cementowej posadzki w ramach adaptacji budynku mieszkalnego dla inwestycji p.n. „Zmiana sposobu użytkowania 

poddasza użytkowego na kotłownię gazową oraz budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, budowa 

wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji wod.-kan. dla budynku 

mieszkalnego”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWIOR  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 

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

 
1.3 Zakres robót objętych STWIOR  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót dotyczy robót obejmujących: 

remont cementowej posadzki pomieszczeń poddasza przy użyciu materiałów stosowanych w systemach naprawy 

konstrukcji betonowych PCC oraz wykonanie na posadzce betonowej powłoki z żywicy epoksydowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i przepisami oraz Dokumentacją 
Projektową (DP). 

Dokumentacja projektowa (DP) – projekt techniczny wraz z przedmiarem robót oraz elementami dokumentacji 

kosztorysowej (tabela elementów scalonych, zestawienie materiałów, robocizny, pracy sprzętu). 

PCC (Polymer Cement Concrete) – zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym 

Atest – wykaz parametrów technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnętrznej producenta. Zawiera 

on wyniki badan kontroli wewnętrznej producenta. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania. 

Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i innych dokumentów z zastosowaniem 

przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz warunków stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwałości. 

Jest udzielana przez jednostkę aprobującą (upoważnioną na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 

października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

ich wydawania), na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego postępowania. Nie jest 

przeznaczona do powszechnego stosowania, wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza.  

Zaprawa naprawcza – potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków w betonie. Zaprawa naprawcza 

PCC – zaprawa modyfikowana na spoiwie cementowo-polimerowym. Zaprawa nisko skurczowa – zaprawa o skurczu nie 

większym niż 2 ‰.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z DP, STWiOR i  poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie zaplecze 

budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje w cenę robót. Wykonawca powinien uwzględnić 
w cenie robót utrudnienia wynikające z prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu. Wykonawca winien wykonać 
i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do 

poleceń Inspektora Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były one wymienione 

w Kontrakcie. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są 
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, 

jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację 
Projektową, za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść 
jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
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1.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podczas prowadzenia robót bezpieczeństwa pracownikom i gościom 

przebywającym na terenie budynku Instytutu Energetyki w Gdańsku, w związku z prowadzonymi przez siebie robotami 

budowlanymi. Wstęp na teren budowy ze strony Inwestora, powinny mieć osoby, jedynie przez niego upoważnione. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników; 

zapewnić właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. Zgodnie z art. 21 A ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane 

Kierownik Budowy winien sporządzić przed rozpoczęciem robót „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

uwzględniając specyfikę Kontraktu i warunki prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 27.08.2002 r. 

 

1.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie 

prowadzenia robót. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: a) Miejsce na magazyny 

i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych 

w obrębie budynków oraz aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 

na terenie budowy i poza nim.  

c) Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, 

paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; przed możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest 

odpowiedzialny do poniesienia kosztów w wyniku strat spowodowanych pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót 

przez personel Wykonawcy. 

 

1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 

2.0 MATERIAŁY 
2.1 Uwagi ogólne  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W 

przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub STWiOR i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość robót, to takie materiały Wykonawca niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt 

Wykonawcy. Materiały przyjęte przez Wykonawcę do prac remontowych powinny pochodzić z jednego systemu danego 

producenta. Nie dopuszcza się stosowania np. warstwy sczepnej i zaprawy naprawczej różnych producentów. 

 

2.2 Wymagania dotyczące konkretnych materiałów 

a) zaprawa naprawcza - jednoskładnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi i zgodna z pojęciem ‘Beton 

zastępczy’ zgodnie z: ZTV-ING rozdział 3 Naprawa powierzchni w zakresie PCC I - do napraw powierzchni obciążonych 

dynamicznie, naprawy punktowe lub całopowierzchniowe. Klasa zaprawy – R4 zgodnie z PN EN 1504 cz.3. Wymagany 

atest PZH i aprobata techniczna. 

  

Proponowany system firmy MAPEI np. MAPEGROUT. 
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b) żywica epoksydowa – dwuskładnikowa żywica epoksydowa, uniwersalna, bezbarwna, o niskiej lepkości i dużych 

możliwościach wypełniania kruszywem, posiadająca aprobatę techniczną ITB lub IBDiM. 

Proponowany system firmy MAPEI np. MAPECOAT I 24. 

c) kit uszczelniający - masa uszczelniającą do fug na bazie polisulfidu (dwukomponentowa kompozycja 

polisulfidowokauczukowa). 

d) posypka kwarcowa – frakcja 0,9mm (zuzycie ok. 2kg/m²). 

  

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się też do 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.  

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia do wykonywanych robót) były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.5 Atesty jakości dla materiałów  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów i deklaracji zgodności na użyte przez 

siebie materiały. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

3.0 SPRZĘT  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonywania robót, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, Wykonawca 

zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp., oraz będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w DP i STWiOR. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 

zgody inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest 

zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 

przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

 

4.0 TRANSPORT  

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami 

bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 

ich wytwórcę. 
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5.0  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót zgodnie 

z wymiarami określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie podejmował 

decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 

kontroli materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe 

nienadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i przekazać do utylizacji, na koszt 

własny. Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru. 

 

5.2 Wymagania szczegółowe  

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie, które mają być zabezpieczone powłoką, powinny być całkowicie czyste, mocne i suche.  

Aby usunąć luźno związane części, kurz, smary oraz wszelkie pozostałości olejów i farb należy wypiaskować 
powierzchnię. Należy pozamykać pęknięcia i naprawić wymagające tego powierzchnie. Niewielkie ubytki mogą być 
wyrównane szpachlówką. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z wytycznymi 

aplikowania materiałów określonymi przez producenta materiałów. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prawidłowości i jakości robót oraz materiałów. Sprawdzenie 

i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:   
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z DP oraz STWiOR, 

 - sprawdzenie przygotowania podłoża  sprawdzenie wymiarów – geometrii wykonywanych elementów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów i robót. 

 

6.2 Badania i pomiary  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i STWiOR. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na 

terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.  

 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić 
stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia wyłącznie materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWIOR. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Materiały posiadające atesty, 
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a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 

terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od zapisów STWiOR i Dokumentacji Projektowej zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót określono w wymaganiach ogólnych. 

 

7.2 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do 

pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 
wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: podstawę wyceny i opis robót,  ilość przedmiarową robót 

(z kosztorysu ofertowego),  datę obmiaru,  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego,  obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  ilość robót wykonanych od początku budowy,  dane osoby 

sporządzającej obmiaru. 

 

7.3 Jednostka obmiarowa robót 
Podstawową jednostką obmiarową robót jest: 

- m² aplikowanych materiałów dla zapraw naprawczych, preparatów gruntujących, powłok żywicznych, kitów 

uszczelniających. 

Ilość robót określa się na podstawie DP z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych na obiekcie.  

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne i spełniają wymagania producentów 

systemów określone w pkt.5 i 6.  

W celach gwarancyjnych odbioru robót z zastosowaniem gotowych systemów należy dokonać przy udziale 

przedstawiciela producenta systemu. 

 

8.2 Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu oraz przed przystąpieniem do 

następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. 

Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli.  

 

8.3 Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony i powinien być dokonywany na podstawie aktualnego stanu 

wykonanych robót oraz protokołów z odbiorów częściowych, a także z uwzględnieniem zgodności ich wykonania z DP.  

 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin wymienionych w pkt. 5 i 6. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu.  

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem wykonanych 

robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, dokonaną na podstawie pomiarów oraz 

badań laboratoryjnych. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

 

Cena jednostkowa robót będzie obejmować:  
a) robociznę bezpośrednią,  
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy),  

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna 

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 

wypadków omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA   
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz. 414 z późniejszymi zmianami)   

[2] Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)   

[3] Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628)   

[4] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972)  [5] Normy oraz 

Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

 

Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami, nie wymienionych 

w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, 

należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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STWiOR – 4 WYKONANIE I MONTAŻ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I 
OBUDÓW Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
 

 

1.0 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek z 

okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych, ognioodpornych, grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych 10 i 7,5 cm, z 

pokryciem jednostronnym lub dwustronnym, dwuwarstwowo, z wypełnieniem przestrzeni między płytami wełną 
mineralną grubości 7 cm dla inwestycji p.n. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza użytkowego na kotłownię gazową 
oraz budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody oraz przebudowa instalacji wod.-kan. dla budynku mieszkalnego”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 

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

 

1.3 Zakres robót objętych STWIOR 

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

z okładzinami z płyt gipsowo- kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. w zakresie określonym w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

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

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
ze STWIOR, projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.0  MATERIAŁY 
Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać wymagania nośności, sztywności i 

właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych przegrodom budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O 

nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób montażu 

przegrody. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i atesty PZH  i PPOŻ , zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych. 

Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych stosuje się następujące materiały 

podstawowe : 

a) do wykonania konstrukcji szkieletowej : 

– łaty i listwy drewniane, dostosowane do grubości ścianki, uprzednio impregnowane środkami grzybobójczymi i 

ogniochronnymi do drewna , 

– kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i 

wytycznych producenta, 

b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek : 

- płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, stanowiące jej szczelne 

wypełnienie, , 

c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych : 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe ognioodporne o symbolu GKF 

grub. 12,5mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe wodo-  

i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym). 
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3.0 SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania robót wymienionych w specyfikacji. 

 

4.0 TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta 

od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w 

miejscach usytuowania podkładek. Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

równym, mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów  

o jednakowej długości jeden na drugim. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Montaż okładzin z płyt g-k na ścianach na ruszcie metalowym : 

a) Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili ościeżnicowych i okiennych, 

połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi, standardowych dla danego systemu. 

b) Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni pomiędzy łatami rusztu płyt 

z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej.  

c) Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego. 

Montaż okładzin z płyt g-k na sufitach na ruszcie metalowym wykonanym jak wyżej ale z uwzględnieniem elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej i kształtu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem wełną mineralna 

pomiędzy deskowaniem dachu a rusztem nośnym sufitu .Montaż płyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm dwustronnie 

na suficie od wnętrza pomieszczenia, z uwzględnieniem jego kształtu. 

Montaż okładzin z płyt g-k na słupach Zabezpieczenie elementów drewnianych o przekroju prostokątnym wykonywane 

jest metodą obudowy skrzynkowej. Montaż płyt za pomocą wkrętów do drewna bezpośrednio do drewnianych elementów 

(bez podkonstrukcji mocującej). Długość wkrętów do drewna powinna być zawsze min. 20 mm dłuższa niż grubość 
mocowanej okładziny ogniochronnej z płyt gipsowo-kartonowych. 

Złącza płyt gipsowo-kartonowych zaszpachlować ogniochronnym gipsem szpachlowym  (klasa reakcji na ogień A1) 

z taśmą zbrojącą z włókna szklanego. Łby wkrętów do drewna i styki płyt z konstrukcją budynku wykończyć gipsem 

szpachlowym (klasa reakcji na ogień A1). Zewnętrzne naroża zaleca się zabezpieczyć aluminiowymi perforowanym 

narożnikiem  wklejonym i wykończonym gipsem szpachlowym (klasa reakcji na ogień A1). 

 

5.1 Warunki techniczne wykonywania robót: 

- przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być wykonane wszystkie roboty stanu surowego, 

pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych. 

- w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w. należy zapoznać się z przebiegiem instalacji elektrycznych, 

wod-kan. i c.o. , celem uwzględnienia wykonania w ściankach odpowiednich instalacji, podłączeń, wypustów, gniazd, 

mocowania elementów montażowych i wsporczych pod urządzenia sanitarne, grzejniki itp., które winny być wykonane 

przed przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach. 

- konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana przez Inspektora Nadzoru 

jako robota zanikająca . 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem. 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte względem siebie o odległość zbliżona 

do połowy długości płyty. 

- wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny być szczelne, równe 

i wykończone taśmą uszczelniającą. 
- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 

wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę). 
 Wszystkie łączniki i kotwy muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych 

lub ocynkowanych. 

- płyty g-k mocuje się do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami. 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 –Wymagania dla 

płyt gipsowo- kartonowych. 

W szczególności należy skontrolować: 
- jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki i krawędzie, wymiary płyt, 

zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne i wodo- i ognioodporne), 

- prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża, 

- prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej, 

- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na ścianach i sufitach, 

- prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł, 

- jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w.. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu ( sufitu) wyższej kondygnacji. 

Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnie suchych tynków na stropie ( suficie ) oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. Przy powierzchniach skośnych uwzględnić należy kąt pochylenia. 

Z powierzchni nie potrąca się kratek, drzwiczek i innych elementów , mniejszych niż 0,5 m2. 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 

- podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża, do którego mocuje się konstrukcje rusztów , 

prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją jakość impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej rusztu 

drewnianego, prawidłowość wykonania i montażu rusztów, prawidłowość izolacji wełną mineralną, prawidłowość 
przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie pomieszczeń, prawidłowość 
wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt, narożniki, ościeżnice, 

- podczas odbioru częściowego przegród j.w. należy sprawdzić prawidłowość wykończenia ścian: 

równość powierzchni ścianek i sufitów , prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość i prawidłowość wykonania 

robót malarskich , wykonania licowania ścinek glazurą itp. 

- odbiór końcowy robót j.w. następuje przy odbiorze końcowym obiektu, o ile w umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 

Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące: 

- powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym 

w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin 

skośnych pod katem założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 

kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni  

i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm 

na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie większe niż 2 mm 

odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji. 

- powierzchnie winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i gładkie 

i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej ściance lub suficie. Struktura powierzchni 

okładziny po wykończeniu winna być jednorodna, o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez 

przebarwień i prześwitów. Nie dopuszcza się ugięcia bądź sfalowania powierzchni. 

- okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności względnej powietrza 

w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

- wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz odpowiednią nośność 
i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych (ścianki działowe). 

- ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej 

rusztu ,w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji. 

- grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej. 

- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach winny być wykonane 

i wykończone w sposób estetyczny i o wysokiej jakości i zgodny z dokumentacją instalacyjną branżową. Połączenia 

z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych , osprzęcie elektrycznym, sanitarnym , ościeżnicach itp. 

winny być szczelne, gładkie trwałe i estetyczne. 
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8.1 Dokumenty do końcowego odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- Dokumentację Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem wykonanych 

robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, dokonaną na podstawie pomiarów oraz 

badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje: 

- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej 

obsługi , ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m , przygotowanie podłoża, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych 

drobnych elementów, oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów . 

- czynności podstawowe: wykonanie rusztów drewnianych i przymocowanie płyt gipsowo – kartonowych wraz 

z przycięciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztów stalowych i przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych 

wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

- czynności wykończeniowe: przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

szpachlowanie połączeń i styków płyt, zabezpieczenie spoin taśma papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie 

wykończeniowe. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych . 

Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r. 

Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r. 

Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Ustawa Prawo Budowlane. 

Ustawa o wyrobach budowlanych . 
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STWiOR – 5 ROBOTY TYNKARSKIE , MALARSKIE 
 

1.0     WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót tynkarskich i malarskich dla inwestycji p.n. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza użytkowego na 

kotłownię gazową oraz budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, budowa wewnętrznych instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji wod-kan dla budynku mieszkalnego”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 

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

 

1.3 Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie tynków 

wewnętrznych: cementowo – wapiennych wraz z malowaniem ich powierzchni. Przedmiotem specyfikacji jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót tynkarsko - malarskich, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok tynkarskich i malarskich wewnętrznych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i przepisami. 

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 

zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania 

jakościowe wykonanych tynków. 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada sie masę tynkarską. 
Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej. 

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących 

przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) 

o łącznej grubości nieprzekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę ochronna, wyrównawcza i dekoracyjna. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej, farbom lub 

emaliom. 

Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 

fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 

drewna, płyt drewnopodobnych, stali,  itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 

o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika 

i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna (emulsyjna) – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba akrylowa - farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
W ramach omawianych robót podstawowym materiałem wykończeniowym są mieszanki mineralne wytwarzane 

metodami przemysłowymi i masy wykonywane bezpośrednio na budowie oraz gotowe produkty malarskie. Trwałość 
tynków i ich odporność na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych decyduje o walorach estetycznych całego 

obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej staranności przy wytwarzaniu mas tynkarskich i przy 

wykonywaniu samych powłok tynkarskich jak i malarskich. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiOR, 

normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.0 MATERIAŁY 
2.1 Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót tynkarskich są: 
- Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 

aprobat technicznych. 

- Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania podkładów pod 

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

Do zapraw tych należy stosować: 
- piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 

- cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego.  

Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 

- gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko 

wodociągowa woda pitna. 

- Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiałami podstawowymi stosowanymi do wykonywania robót malarskich (wewnątrz) są: 
- Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- Farby przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, 

- Farby na bazie żywic alkidowych z dodatkiem antypoślizgowym, 

- Woda jak wyżej. 

Materiałami pomocniczymi do wykonywania robót malarskich są: 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- środki gruntujące do podłoży i zmniejszające jego nasiąkliwość. 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.2 Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkarskich i malarskich 
Wszystkie wyroby i materiały opakowane do robót tynkarskich i malarskich powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Cement, gips i wapno suchogaszone oraz wyroby malarskie w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym 

zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3.0   SPRZĘT 
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do Używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich. 

 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
- mieszarki do zapraw, 

- agregaty tynkarskie, 
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- betoniarki wolnospadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę, 
- tynkarskie pistolety natryskowe, 

- zacieraczki do tynków. 

 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, kuwety malarskie, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.0 TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Wyroby w opakowaniach do robót tynkarskich i malarskich mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 

spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje sie ręcznie. Ręczny  załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

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

zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

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

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i STWiOR, 

osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od 

zakończenia stanu surowego. 

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko 

wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta 

mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać sie zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

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

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

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

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy 

technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile 

wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

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

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych (o ile instalacje są podtynkowe), 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na tynkach. 

 

5.2 Wymagania dotyczące podłoży 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od 

wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża 

należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami 

odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. Piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnie. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, 

w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego 

zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 

zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 
– obrzutka wstępna, 

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

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta mieszanki 

tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wymagania w stosunku do podłoży pod malowanie wynikają z warunków dla wykonania tynków niniejszej specyfikacji, 

z zachowaniem maksymalnej dopuszczalnej wilgotności podłoża wynoszącej 4% masy wymaganej do przystąpienia do 

malowania. 

 
5.3 Tynki cementowo – wapienne 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne 

z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 

Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu 

narzutu następuje równanie go za pomocą łaty według pasów i listew kierunkowych. Narzut w narożach wykonuje sie za 

pomocą pac w kształcie kątownika. 

 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 

odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 
1÷3 mm. Zaprawę narzuca sie ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera sie ją packą drewnianą, stalową lub 
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z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go woda za pomocą 
pędzla. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: dla tynków nienarażonych na zawilgocenie – 

w proporcji 1:1:4; dla narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III - 

na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego 

tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy 

zapewnić temperaturę powyżej + 5 ºC. Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków 

pogodowych) można powierzchnie tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami 

ceramicznymi, kamiennymi, itp. Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana 

odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

 

5.4 Tynki cementowo – wapienne 
Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót 

wymagania określone w pkt. 5.1 i są zgodne z zaleceniami producenta materiałów. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, ·  czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

 

Powłoki z farb dyspersyjnych i akrylowych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 

na deemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 

wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.1.1 Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 

materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 

tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 

2.1. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.1.2 Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności 

szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

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

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

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

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

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
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Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., a następnie odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

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”. 

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1 Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót 

i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

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

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w 

temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

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

a) czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały sie do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej STWiOR, 

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

 

6.3.2 Opis badań 
6.3.2.1 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 

badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu 

świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i 

po ich zwilżeniu wodą. Przyczepność międzywarstwowa tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i 

poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 

500 gramów – po28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.3.2.2 Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go 

metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.3.2.1. niniejszej STWiOR. 

6.3.2.3 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania 

wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

6.3.2.4 Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej 

nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, 

aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości 

zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość 
tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku 

badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.3.2.5 Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 

(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni 

oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie 

opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
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następujący: 

– powierzchnie tynku należy zwilżyć woda za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności 

na uderzenia metoda kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik 

dodatni (brak wypadania kwadracików). 

6.3.2.6 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-

10100. 

6.3.2.7 Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 

6.3.2.5. niniejszej STWiOR. Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.4 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.4.1 Badanie podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać  po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte podłoża tynkowe na następujące elementy:  zgodność z projektem, równość i wygląd 

powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 

tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.4.2 Badanie materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom. 

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

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 

i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

·  skoagulowane spoiwo, 

·  nieroztarte pigmenty, 

·  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

·  kożuch, 

·  ślady pleśni, 

·  trwały, nie dający się wymieszać osad, 

·  nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

·  obce wtrącenia, 

·  zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

·  ślady pleśni, 



 

                                                                                                                                            Str. 30/58 

 

·  zbrylenie, 

·  obce wtrącenia, 

·  zapach gnilny. 

 

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

przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane 

do wykonywania robót. 

 
6.6 Badania w czasie odbioru robót malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z ew. wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji kosztorysowej powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 

i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

·  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

·  sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

·  sprawdzenie odporności na wycieranie, 

·  sprawdzenie przyczepności powłoki, 

·  sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

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

0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 

szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 

siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka 

będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.9 i opisane w dzienniku budowy i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnie tynków wewnętrznych ścian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 
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Powierzchnie tynków zewnętrznych ścian oblicza sie jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej 

krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnie pilastrów, słupów i innych elementów oblicza sie w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca sie powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, 

kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych 

i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnie ościeży w stanie surowym. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów, również 
dla elementów z profili stalowych. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 

 
7.3 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem prac jest: 

- dla tynków: oczyszczenie powierzchni ścian, montaż siatki podtynkowej, wykonanie tynków – m2 (metr kwadratowy), 

- dla powłok malarskich natynkowych i powierzchniowych – m2 (metr kwadratowy). 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
PODŁOŻA POD TYNKI 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla 

podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, 

tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do 

nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

PODŁOŻA POD MALOWANIE 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.4.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 

pod malowanie, określonymi w pkt. 5.2. i 5.3 niniejszej specyfikacji. 

 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed 

odbiorem końcowym. 

 

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

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

 

 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 

i zgodności z dokumentacja projektowa. 
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

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

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie z przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty tynkarskie i malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny tynki i powłoki malarskie nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania powyższych elementów 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powyższych elementów 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane 

elementy, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

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

Z czynności odbioru sporządza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badan, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków i powłok malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych elementów przedmiotowych niniejszej 

specyfikacji po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów 

przedmiotowych niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 

w wykonanych robotach stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu.  

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem wykonanych 

robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, dokonaną na podstawie pomiarów oraz 

badań laboratoryjnych. 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

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

zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich środków 

zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 

– malowanie powierzchni, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

w trakcie wykonywania robót, 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem 

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem naciec i fug 

wypełnianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 

– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– usuniecie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych 

/ nie malowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– likwidacje stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 

robót  na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 

1. PN-70/B-10100.   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501.   Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000.  Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 

5. PN-EN 1015-3:2000.  Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

7. PN-EN 1015-4:2000.  Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 

8. PN-EN 1015-12:2002.  Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw 

   na obrzutkę i do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000. Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 

   zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005. jw. 

11. PN-EN 197-1:2002.  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005. jw. 

13. PN-EN 197-2:2002.  Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-EN 459-1:2003.  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

15. PN-EN 459-2:2003.  Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
16. PN-EN 459-3:2003.  Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
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17. PN-EN 1008-1:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody  

   zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. PN-EN 934-6:2002.  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006. jw. 

20. PN-B-30041:1997.  Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

21. PN-B-30042:1997.  Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006. jw. 

23. PN-92/B-01302.   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

24. PN-EN 13139:2003.  Kruszywa do zaprawy. 

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004. jw. 

26. PN-B-10106:1997. Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

27. PN-B-10106:1997/ Az1:2002. Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 

28. PN-85/B-04500.   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

29. PN-B-10109:1998. Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

30. PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

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

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

   spoinowania. 

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

34. PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

35. PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
36. PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

37. PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

38. PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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STWiOR – 6 STOLARKA DRZWIOWA 
 

1.0    WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 
Przedmiotem n/n STWIOR  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na montażu 

stolarki drzwiowej w ramach adaptacji budynku mieszkalnego dla inwestycji p.n. „Zmiana sposobu użytkowania 

poddasza użytkowego na kotłownię gazową oraz budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, budowa 

wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji wod.-kan. dla budynku 

mieszkalnego” 

 

1.2 Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 

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

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 

robót związanych z montażem stolarki drzwiowej.  

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

 

1.3 Zakres robót objętych STWIOR 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 

stolarki drzwiowej i p.poż.  
W skład tych robót wchodzą: 
- montaż drzwi metalowych wraz z ościeżnicą metalową (pomieszczenie pomocnicze i komunikacja),  

- montaż drzwi p.poż EI 30 pełnych (pomieszczenie kotłowni), 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, 

przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania 

i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego 

ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania 

stolarką. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z DP, STWiOR i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie zaplecze 

budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje w cenę robót. Wykonawca powinien uwzględnić 
w cenie robót utrudnienia wynikające z prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu. Wykonawca winien wykonać 
i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do 

poleceń Inspektora Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były one wymienione 

w Kontrakcie. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są 
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, 

jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację 
Projektową, za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść 
jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 

2.0 MATERIAŁY. 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub STWiOR i będzie to miało wpływ na 
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niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane będą 
na koszt Wykonawcy. Materiały przyjęte przez Wykonawcę do prac remontowych powinny pochodzić z jednego systemu 

danego producenta. Nie dopuszcza się stosowania np. warstwy sczepnej i zaprawy naprawczej różnych producentów. 

Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji. 

 

2.2 Stolarka drzwiowa. 
Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej firmy HORMANN. 

 

Drzwi DS-1 Hormann typ HPL 30 

Płyta drzwiowa:  

grubość 55 mm, ocieplana, wykonana z ocynkowanego materiału, z trójstronną przylgą, wzmocnienie z płaskownika 

stalowego, izolacja: płyta z włókna mineralnego 

Stalowy trzpień przeciwwyważeniowy 

Powierzchnia zagruntowana (malowana ekologiczną farbą proszkową) w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002 

Zawiasy/ościeżnica:  

trzyczęściowe, 1 zawias sprężynowy z łożyskiem kulkowym, 1 zawias konstrukcyjny z łożyskiem kulkowym 

ościeżnica stalowa, obejmująca, RAL 9002. 

Izolacyjność cieplna: U = 1,6 W/m2 K 

Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt - standardowe  

Zamek zapadkowo-ryglowy p.poż. min. klasa 5 PN EN12209 

Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.  

Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).  

 

Drzwi DS-2 Hormann typ ZK 

Płyta drzwiowa z 3-stronną przylgą, grubość blachy 0,6 mm, gęsty wkład węzowy klejony na całej powierzchni z powłoką 
drzwi, ocynkowane górne elementy zawiasów V0020, dolne zakończenie tworzy profil U z ocynkowanej stali  

Powierzchnia zagruntowana (malowana ekologiczną farbą proszkową) w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002  

Klasa klimatyczna III wg RAL RG 426 

Klasa obciążenia mechanicznego:  „S" wg RAL RG 426 

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę bębenkową, DIN 18251 klasa 3, z wkładką na 

klucz piórowy 

Zawiasy/ ościeżnica: dolne elementy zawiasów V1100, ocynkowane, przyspawane, ościeżnica stalowa, obejmująca, RAL 

9002 

Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt – standardowe 

 

Drzwi DS-3 Hormann typ ZK 
Płyta drzwiowa z 3-stronną przylgą, grubość blachy 0,6 mm, gęsty wkład węzowy klejony na całej powierzchni z powłoką 
drzwi, ocynkowane górne elementy zawiasów V0020, dolne zakończenie tworzy profil U z ocynkowanej stali.  

Powierzchnia zagruntowana (malowana ekologiczną farbą proszkową) w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002  

Klasa klimatyczna: klasa klimatyczna III wg RAL RG 426 

Klasa obciążenia mechanicznego: „S" wg RAL RG 426 

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę bębenkową, DIN 18251 klasa 3, z wkładką na 

klucz piórowy 

Zawiasy/ ościeżnica: dolne elementy zawiasów V1100, ocynkowane, przyspawane, ościeżnica stalowa, obejmująca, RAL 

9002 

Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt – standardowe 
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3.0 SPRZĘT. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę. 
 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i sprzętu 

zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć: 
- poziomica, 

- pion,  

- przymiar,  

- poziomica, 

- młotki ręczne, 

- wiertarki, 

- wkrętaki, 

- kliny, 

- ściągi. 

 

4.0 TRANSPORT. 
4.1 Ogóle wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami 

bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 

ich wytwórcę.  
 

4.2 Transport materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia 

i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować samochody skrzyniowe wyposażone w 

stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny 

być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować 
ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na 

prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. 

Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na 

każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie ( nazwę handlową), 
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie, znak budowlany. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót zgodnie 

z wymiarami określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie podejmował 

decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 

kontroli materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe 

nienadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i przekazać do utylizacji, na koszt 

własny. Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru. 

Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót. 
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar drzwi – 

liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 
 

Montaż wykonać ściśle według instrukcji producenta drzwi!!! 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 

wykonawczych.  

Kontrola ta powinna polegać na: 

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane środki BHP, 

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować: 
- kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki, 

- kontrolę między operacyjną, 
- kontrolę końcową. 
 

6.1.1 Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki. 
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchyłek 

od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych odchyłek wyrażonych 

w milimetrach. 
 
6.1.2 Kontrola między operacyjna. 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 

- montażu ościeżnic, 

- montażu skrzydeł drzwiowych, 

- montażu okuć i osprzętu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

6.1.3 Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności 

dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu 

winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i uwzględniać wszystkie 

elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki 

kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót określono w wymaganiach ogólnych. 

 

7.2 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, 
a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące ościeży, 

montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją. 
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie 

mogą sprężynować. 
 

8.2 Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

 

8.3 Odbiór techniczny robót. 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujący zakres prac: 

- otwory na drzwi, 

- roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu, 

- uszczelnienia i regulację – na zasadach jw., 

- urządzeń sterujących. 

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie wykonanego 

montażu całej stolarki w obiekcie. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem wykonanych 

robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, dokonaną na podstawie pomiarów oraz 

badań laboratoryjnych. 

 

9.1 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- przygotowanie ościeży, 

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

- montaż okuć i zamków, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

 
10.0 PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

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

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

PN/B-02100   Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000:1996.  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja\ 

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 

PN-EN 12219:20002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
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PN-EN 45014:2000  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 20140-3 1999  Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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STWIOR – 7 INSTALACJE SANITARNE 
 
1. ZAKRES ROBÓT 
 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót 

budowlano – instalacyjnych wykonania instalacji centralnego ogrzewania , ciepłej wody użytkowej, gazowej i wymiany 

instalacji wod-kan. 

 
1.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Roboty  budowlane są to pracę  polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Remont polega na wykonaniu w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji 

Urządzenia  budowlane  są  to  urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość  

użytkowania obiektu  zgodnie z jego przeznaczeniem 

Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca 

wymienione w umowie 

Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót 

Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed  dostępem osób  

nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót 

Warunki środowiskowe są ustalane w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie 

Plan BIOZ– plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami) 

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  

do stosowania w budownictwie 

Wyrób budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania  w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym. Może być wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) – instalacja ogrzewcza służąca do rozprowadzenia wody między grzejnikami 

zainstalowanymi w pomieszczeniach budynku w celu ich ogrzewania  

Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służących do zaopatrywania budynku 

w zimną i ciepłą wodę oraz wodę cyrkulacyjną 

Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności powietrza w instalacji 

takich jak: powstawanie szumów i głośniej pracy instalacji, zmniejszenia ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, 

skróconej żywotności instalacji na skutek korozji 

 
1.3 SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ROBÓT 
 

Wykonania instalacji c.o. zakresem swym obejmuje szczegółowo następujące roboty: 

− Demontaż istniejących instalacji lokalowych oraz lokalowych źródeł ciepła 

− Wytyczenie i wykonanie pionów instalacji c.o. 

− Rozprowadzenie instalacji c.o. w pomieszczeniach 

− Izolacja rurociągów 

− Montaż armatury 

− Dostawa i montaż grzejników 

− Próby szczelności na zimno i na gorąco 
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Wykonania instalacji c.w.u. zakresem swym obejmuje szczegółowo następujące roboty: 

− Demontaż istniejących pionów wod-kan 

− Ułożenie nowych pionów kanalizacji sanitarnej 

− Wytyczenie i wykonanie pionów instalacji ciepłej wody i zimnej wody 

− Rozprowadzenie instalacji z.w. i c.w.u. w pomieszczeniach 

− Izolacja rurociągów 

− Montaż armatury 

− Próby szczelności na zimno i na gorąco 

 

Wykonania instalacji gazu zakresem swym obejmuje szczegółowo następujące roboty: 

− Wytyczenie i wykonanie poziomu i pionu instalacji gazu 

− Montaż i podłączenie kotłów gazowych 

− Montaż armatury 

− Próby szczelności  

 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 
 

Wszystkie w/w roboty, należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju 

robót. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie 

wymienionymi w tych punktach. 

 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach 

Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i przedstawiciela inwestora, w 

celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu 

zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności.  

 

1.5  NAZWY I KODY ROBÓT 
 

CPV 45000000-7     Roboty budowlane  

CPV 45331100-7      Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe  

 

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA 
 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wszystkie 

wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych  normach i 

przepisach  związanych z tymi normami oraz instrukcjami producentów. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 

− uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

− sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 

 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać 
wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich 

zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na 

placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż. 
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Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), oraz posiadać aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju 

 

2.2 WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

Armatura instalacji c.o. (zawory kulowe, regulacyjne itp.) 

Ciepłomierze z odczytem radiowym 

Grzejniki 

Rurociągi 

Izolacja 

Armatura instalacji c.w.u. (zawory kulowe, regulacyjne itp.) 

Wodomierze z odczytem radiowym 

Rurociągi 

Izolacja 

Armatura instalacji gazowej (zawory kulowe, filtry itp.) 

Kotły gazowe 

Rurociągi 

 

2.3 WYSZCZEGÓLNIENIE DODATKOWYCH MATERIAŁÓW 
 

Oprócz  materiałów  i  wyrobów  podstawowych  do  montażu instalacji c.o. będą zastosowane:  

- systemy mocowania rurociągów i ich elementów 

- rury przepustowe 

- śrubunki grzejnikowe 

- termometry i manometry  

- uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów 

- kształtki do instalacji z rur z tworzyw sztucznych 

- otuliny izolacyjne rozprowadzeń instalacji c.o. oraz c.w.u. 

 

3 SPRZĘT 
 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA 
 

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

− wymagań użytkowych 

− utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

− częstotliwości i zakresu stanu technicznego 

− przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu 

 

3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 

 

Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i 

posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

 

3.3 WYKAZ SPRZĘTU 
 

Agregaty prądotwórcze 

Sprężarki 

Giętarki 

Zaciskarki 

Gwintownice 

Spawarki 
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Maszyny, sprzęt i urządzenia służące używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe 

zgodne z obowiązującymi przepisami bhp, branżowymi i technicznymi. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA 
 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 

 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi 

normami w zakresie:  

− ilości przewożonego materiału 

− sposobu jego układania na środku transportowym 

− sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku 

− sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

 

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne 

i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA 
 

Roboty montażowe instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami mianowicie: 

Wymogi odpowiednich Polskich Norm 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i 

przemysłowe 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) oraz  projektami wykonawczymi i normami 

 
5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji kontraktu , aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj  wszelkie  środki  

niezbędne  do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

5.3 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

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:  

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

 
5.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą  składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy 
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5.5 OCHRONA PRZED SUBSTANCAMI SZKODLIWYMI 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie stężeniu większym od dopuszczalnego , określonego 

odpowiednimi przepisami. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do wykonania robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót, zgodnie z wymogami Polskich Norm i Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

 

 

7.0 ODBIÓR ROBÓT. 
 

7.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty demontażowe i montażowe przy instalacji, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych (próba szczelności dla instalacji wodociągowej oraz c.o.), z których wszystkie 

zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz 

 w wypadku instalacji c.o. badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 

instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 

dyspozycyjne) oraz zakładaną regulację hydrauliczną instalacji. 

 

7.2 Przy odbiorze instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy) 

b) protokoły przeprowadzenia próby szczelności instalacji c.o. 

c) protokół końcowy wykonania regulacji instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz ze szkicem, 

d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów. 

e) wyniki badań bakteriologicznych 

 

7.3 W ramach odbioru należy: 

a) sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i 

odstępstw od dokumentacji projektowej, 

b) sprawdzić protokoły badań szczelności instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji 

c) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanej regulacji hydraulicznej. 

 

 

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane, 
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska,  
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   
6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   
7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, 

8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne.  
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12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów 

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

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

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

zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 

poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

 

  



 

                                                                                                                                            Str. 47/58 

 

STWIOR 7 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.01 są wymagania dotyczące wykonania, regulacji, rozruchu 

i odbioru instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, gazu i wymiany instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym zlokalizowanym 

przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni. 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych, rozruchowych  powiązanych 
z projektowaną  budową instalacji sanitarnych dla w/w budynku  i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania 
robót montażowych wg projektów budowlano-wykonawczych, branży sanitarnej.  
 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną      SST –01.01. 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

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

wykonanie, rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji sanitarnych.  

 Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót regulacyjnych i rozruchowych, 

Zakres obejmuje również:  
� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

� wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

� zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  

� zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

� zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

 

Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.01: 
� Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  

Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez Inwestora.  
� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonanie rozruchu i regulację wykonanych instalacji wraz z 

zamontowanymi urządzeniami oraz szczegółowych zaleceń projektanta i Inwestora. 

 

2.0. MATERIAŁY. 
� Ogólne wymagania dotyczące rodzaju materiałów podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

I     DEMONTAŻ: 

 A) Materiały, które należy zdemontować do realizacji zadania w budynku  przy ulicy Arciszewskich 23: 

• Piec kaflowy 

• Instalacja ogrzewania elektrycznego 

• Piec węglowy 

• Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach. 

• Piony instalacji wod-kan 

• Poziomy instalacji z.w. 

II     MONTAŻ: 

 A) Materiały, które należy zastosować do budowy  instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, gazu i wymiany instalacji 

wod-kan w budynku  przy ulicy Arciszewskich 23 zostały podane w przedmiarze robót oraz zestawieniu materiałów w 

projekcie, które stanowią integralną część dokumentacji składającej się na calość zadania. 

 

3.0. SPRZĘT. 
� Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.01 prac należy stosować n/w. sprzęt:  
� Narzędzia montażowe przynależne do stosowanego systemu materiałów, 

� Elektronarzędzia,  

� Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

� Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zaleceń nadzoru technicznego, 

ochrona środowiska, inspekcji sanitarnej, 

� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

� i inny sprzęt niezbędny do wykonania prac regulacyjnych w przedmiotowych budynkach. 
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4.0. TRANSPORT.  
� Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Do wykonania zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  SST 01.01 prac należy stosować następujące  środki 

transportu:  

� Samochód dostawczy 0,9t,  

� i inne. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

5.2. Montaż armatury. 
Zawory kulowe z rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowanych. Zaworów termoregulacyjnych i 

odcinających nie wolno obudowywać. 
Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

Wszelką armaturę należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

5.3. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.3.1 Rozruch i regulacja istniejącej instalacji.  
� Po wykonaniu montażu instalacji należy wykonać próby ciśnieniowe na szczelność, rozruch i regulację: 

1. Instalacja wodociągowa: 
� Próby szczelności na zimno na ciśnienie 0,9 MPa, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 

� Próba szczelności na gorąco 60° C dla instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu. 

 

2 Instalacja centralnego ogrzewania: 
� Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, 

branża sanitarna należy poddać próbie regulacji i rozruchu.  

� Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację przepłukać zimną woda wodociągową i sprawdzić 
szczelność rur i urządzeń przy zamkniętych i zaślepionych zaworach odcinających, 

� Próbę szczelności w instalacji c.o. należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” Wymagania techniczne Corti Instal tzn. próba ciśnieniowa równia 1,5 ciśnienia roboczego. 

Wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 min. ciśnienie próbne, po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 

30 min ciśnienie nie powinno się obniżyć o więcej niż 0,6 bar. Po dalszych 2 h ciśnienie nie powinno się obniżyć więcej 

niż 0,2 bar od wartości odczytanej po 30 min. Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzać szczelność złączek. 

� Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę instalacji na ciepło z regulacją 
według nastaw wstępnych przez 72godziny. 

 

Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:  
� Próba instalacji na ciepło, napełnienie instalacji wodą , 
� Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 

� Ustawienie nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych termostatycznych,  

� Obserwacja instalacji przez 72 godziny grzania, 

� Po uzyskaniu protokołu bez uwag uznaje się instalację za poprawnie działającą i następuje jej przekazanie do użytku. 

 

5.3.2. Regulacja jakościowa: 
Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, 

branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu:  

� Dla instalacji co wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw wstępnych przez 72 godziny. 

Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:  

� Próba instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą , 
� Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 

� Ustawienie nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych termostatycznych, 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  
� Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
 Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty osoby wskazanej przez inwestora 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez nadzór autorski.   
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji osoby wskazanej przez Inwestora, a przy 

zmianach materiałów technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 

budowlano - wykonawczego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i 

certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 
� Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

7.2. Jednostkami obmiarowymi są:  
� szt. [sztuka] – ilość zamontowanych lub zdemontowanych urządzeń – dotyczy armatury (wszystkie rodzaje 

zaworów), 

� m. [metr] – długość przewodów regulowanej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, 

� m3 [metr sześcienny] – miara objętości czynnika (wody) do np. płukania instalacji. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy:  

� Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacją 
techniczną.  
Po wykonaniu montażu armatury wewnętrznych instalacji sanitarnych wg projektu, dokonaniu odbioru wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

� Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez osobę wskazaną przez inwestora,  

� Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego,  

� Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

� Uwagi i zalecenia osoby wskazanej przez inwestora oraz potwierdzenia ich wykonania, 

� Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
� Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
� Protokół końcowy regulacji instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz ze szkicem, 

� Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez osobę wskazaną przez Inwestora. 

 

9.1. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
� Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w Umowie. 

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.0. Przepisy prawne: 

� “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sanitarne i 

przemysłowe,” 

� Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane,  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 
� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 

poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  
� Rozp. M. Infrastruktury  z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.. 

� PN –82/ B –02402 –Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 
�  PN –82/ B –02403 –Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  
� PN –90/ B –1430 –Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania –Terminologia  
� PN –91/ B –02416 –Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłączonych 

do sieci cieplnych. Wymagania.  
� PN –83/ B –032406 –Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3.  
� PN EN –832: 2001 –Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na energię do 

ogrzewania.  
� PN –2001 /B –02025 –Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego. 
� PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 

10.0. Dokumentacje projektowe: 

� Projekt budowlano – wykonawczy - branża sanitarna, pt. “Zmiana sposobu użytkowania poddasza użytkowego na 

kotłownię gazową oraz budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, budowa wewnętrznych instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji wod-kan dla budynku mieszkalnego w Gdyni przy ul. 

Arciszewskich 23”, 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

 STWIOR 8 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.0 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania regulacji i odbioru 

instalacji elektrycznej w ramach wydzielenia pomieszczenia kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym 

przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

instalacji elektrycznych w ramach zadania.  

Zakres prac przewidzianych do realizacji: 

- montaż  rozdzielnic nN 

montaż gniazd i opraw oświetleniowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Rozdzielnica - zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, 

sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych, 

konstrukcji mechanicznej i osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących norm: PN-IEC439:1994; 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 wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 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 odpowiednimi polskimi normami. 

system ochrony odgromowej - kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstałego 

w wyniku wyładowania piorunowego w budynek 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. 

  

 2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i 

powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1.Rozdzielnice elektryczne 
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 Wyposażenie projektowanych pól odpływowych indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji 

projektowej. Parametry techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz stopień ochrony podano w 

dokumentacji technicznej.  

Będzie ona wyposażona w typowe elementy zabezpieczające lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako 

elementy zabezpieczające stosować kompaktowe wyłączniki z członem przeciążeniowym , zwarciowym i 

różnicowo-prądowym, małogabarytowe bezpieczniki topikowe, wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu  

bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki  instalacyjne.  

 

2.2.2.Rury winidurowe 

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

 

2.2.3.Przewody instalacyjne 

o izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o 

przekroju do 6mm2 i ilości żył 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. 

 

2.2.4.Kable elektroenergetyczne 

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

 

2.2.5.Oprawy oświetleniowe 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach   i   certyfikacji   

(Dz.U.1993.55.250)   oraz   art.10   Prawa   Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Wykonać według projektu 

wykonawczego. 

 

2.2.6.Odgałęźniki instalacyjne 

w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 380V (w tym do instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne 

- końcowe o średnicy 60mm pogłębione i rozgałęźne o średnicy 80mm. 

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. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44. 

 

2.2.7.Łączniki 

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania 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. 

 

2.2.8.Inne materiały 

Rury winidurowe instalacyjne o średnicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

Wyłącznik pożarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Szafki zasilająco-sterownicze wraz z 

urządzeniami pomiarowo-sterowniczymi i okablowaniem instalacji automatyki są niepodzielnym elementem 

instalacji i podlegają kompletacji i dostawie wykonawcy tej instalacji. 

 

2.2.9.Odbiór materiałów na budowie 

materiały takie jak: tablicę rozdzielczą główną, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na budowę wraz 

ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego 
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dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 

robót. 

 

2.2.10.Składowanie materiałów na budowie 

składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• samochód dostawczy do 0,9t 

• elektronarzędzia 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 

oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

  4  Wykaz prac i czynności objętych specyfikacją: 

 - budowa rozdzielnic, 

 - przebicie otworów, bruzd 

 - wykonanie podłączeń  

 - ułożenie przewodów,  

 - montaż puszek instalacyjnych, łączników, gniazd,  

 - montaż opraw oświetleniowych 

 -  przygotowanie podłoża pod osprzęt 

        - wykonanie sprawdzenia i pomiary obwodów elektrycznych oraz skuteczności  zerowania, samoczynnego                       

wyłączania zasilania 

 

5 Transport 

 Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

 

6 Wykonanie robót 

6.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót 

montażowych wg S00.00. 

 

6.2. Trasowanie 

 Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami oraz 

powinna być ustalona z przedstawicielem Inwestora. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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6.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

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

rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

6.4. Przejścia przez ściany i stropy 

     Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp muszą być chronione przed 

uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 

obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, 

rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe itp. 

 

 

6.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

 Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S 

przewodami 3 lub 5-żyłowymi z oddzielnymi szynami PE i N. 

Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi , ilości i przekroje żył podano w projekcie 

wykonawczym. 

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 poniżej nierozbieralnych sufitów podwieszanych. Wyłączniki oświetlenia 

instalować na wys. 1,05m.  W instalacjach oświetleniowych stosować pogłębione puszki pod wyłączniki 

wykorzystywane do rozgałęzień. Unikać stosowania puszek rozgałęźnych. 

Szczegółowe zasady montażu osprzętu, jego stopień ochrony oraz wysokości montażu podane są w projekcie 

wykonawczym. 

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

osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w 

metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania  haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 

pomocą złączy świecznikowych. 

 

5.6. Układanie przewodów 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

Ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 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 należy: 

przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica otworu uszczelniającego 

pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: zamontowania konstrukcji wsporczych dla 

korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach 

wraz z założeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: zamontowanie listwy PCW na 

ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

 

6.7. Połączenia wyrównawcze 

 Cały obiekt objęty jest instalacją wyrównawczą do której przyłączyć wszystkie rozdzielnice elektryczne oraz 

wszystkie dostępne, przewodzące elementy budynku jak konstrukcje stalowe, zbrojenia, kanały wentylacyjne, 
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rurociągi, ramy metalowe okien i drzwi itp. oraz uziom instalacji odgromowej. W umywalniach wykonać lokalne 

połączenia wyrównawcze przez połączenie do wspólnego zacisku wszystkich przewodzących elementów jak 

armatura sanitarna, kanały wentylacyjne,  grzejniki itp. Lokalny zacisk połączyć z żyłą ochronną PE obwodu 

zasilania umywalni  oraz z główną szyną wyrównawczą. 

 

6.8. Łączenie przewodów 

 W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. 

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

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest 

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

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

przed korozją w sposób  umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 

prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 

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

 

6.9. Przyłączenia odbiorników 

 Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub 

elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane 

są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać: 

-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi. 

 

6.10. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

• pomiary pętli zwarciowych 

• próby funkcjonalne 

 

7. Kontrola jakości 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, załączanie punktów świetlnych 

zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów 

natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, technicznych i ciągach komunikacyjnych, pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokółu odbioru. 
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7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

 

7.2. Kontrola robót zanikających 

 Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty 

instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny być wpisane do 

dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego 

montażu. 

 

7.3. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji 

 Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą PN-IEC 60364. 

Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych należy potwierdzić  sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie 

z normą PN-IEC-60364-6-61:2000. 

 

8. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest: 

• dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych   1 kpl  

• dla korytek kablowych, drabinek kablowych i rur 1 m 

• dla przewodów i kabli    1 m 

• dla osprzętu instalacyjnego    1 szt 

• dla pomiarów i prób                    1 pomiar 

 

 9. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały wyniki pozytywne. 

 

9.1. Rodzaje odbiorów 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór ostateczny 

• odbiór pogwarancyjny 

 

10. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 

 

                   10.1.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w projekcie umowy 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7. Cena jednostkowa obejmuje: 

1.Instalacja oświetleniowa 

• montaż korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z ułożeniem przewodów 

• wykonanie bruzd i przebić  

• montaż osprzętu instalacyjnego 

• pomiary i próby 

 

2. Tablice rozdzielcze 

• montaż pól odpływowych 

• pomiary i próby 

 

3.Instalacja gniazdowa, odbiorcza 230V 
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• montaż korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych  

• wykonanie bruzd i przebić wraz z ułożeniem przewodów 

• montaż osprzętu instalacyjnego 

 

11. Przepisy związane 

11.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

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

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - -środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 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 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami-Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - -środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

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

elektrycznego - Postanowienia ogólne 

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

elektrycznego – Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  montaż wyposażenia  

elektrycznego -  Uziemienia  i  przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

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

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania dotyczące niskonapięciowych 

rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 

niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe 

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Zasady, 

wymagania i badania 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
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PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

N-89/8984 -  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-84/8984 -  Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania  

BN-88/8984 -  Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania  

 

11.2. Ustawy i rozporządzenia 

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) 

Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji. 

Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 

2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 

Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać za-

grożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wy-

stawiania przez producenta deklaracji zgodności. 

 

 

 

 
 

 

 


