
 
 

 
 
 

 

 

SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane 

przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie 

w ramach Projekt partnerski 

„Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających 

osoby niesamodzielne” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: 

SST 1   Roboty przygotowawcze – rozbiórki 

SST 2   Roboty murowe 

SST 3 Tynki 

SST 4 Posadzki 

SST 5 Stolarka 

SST 6 Roboty malarskie 

SST 7 Roboty izolacyjne 

SST 8 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

SST 9 Instalacje elektryczne 

 

 



 
 

 
 
 

 

SST 1  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B01.00.00 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Rozbiórki ścianek, posadzek, tynków 

- Wyniesienie gruzu z budynku 

- Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 



 
 

 
 
 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

- Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić 

lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

- Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 

- Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami 

fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 

składowania. 

- Elementy stolarki i ślusarki odwieść na składowisko. 

- Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym 

zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać 

gruntem rodzimym. 

- Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

5.2.2. Obiekty inżynierskie 

5.2.3. Rozbiórka ogrodzenia i zasieków 

 (1)  Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie 

elementów w miejscu składowania. 

 (2) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.

 Uzyskany gruz wywieść. 

 (3)  Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. 



 
 

 
 
 

5.2.4. Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

 (1) Nawierzchnie na terenie budowy rozbierać ręcznie lub 

mechanicznie. Uzyskany gruz wywieść. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3] 

Rozbiórki obiektów inżynierskich – [m3] 

Rozbiórki ogrodzeń i zasieków – [m] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do wywiezienia i utylizacji. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.



 
 

 
 
 

 

 

SST 2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie 1.3. Zakres robót 

objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 



 
 

 
 
 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

- Masa 3,3-4,0 kg 

- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie 

państwowej. 

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 

jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 

powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

-  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

-  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

-  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 

wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

- Wymiary jak poz. 2.2.1. 

- Masa 4,0-4,5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 

badanych 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast 

wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających 

powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

- Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie 

mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 



 
 

 
 
 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich 

ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

- Masa 2,15-2,8 kg 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

- Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

- Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

- Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości 

na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 



 
 

 
 
 

2NFD 250±3×120±2×138±2 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 

– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla 

drążonych. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż+5°C. 



 
 

 
 
 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 

grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 

zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 



 
 

 
 
 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 

mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być 

większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 

rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 

wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych 

z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na 

strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 

cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach 

dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 

warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian 

nośnych, samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję 

gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 



 
 

 
 
 

kierunek pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. 

Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość 

spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i 

–2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

5.4. Ściany warstwowe 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych 

w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali 

zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie 

lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania 

wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania 

wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe 

wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem 

listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny 

wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 

mm. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu). 



 
 

 
 
 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane 
mury 

niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

 

 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 



 
 

 
 
 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed 

odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły 

kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 



 
 

 
 
 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

SST 3 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKI 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg 

poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.01.02 Suche tynki 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 

z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 



 
 

 
 
 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a 

w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, 

do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 

nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 

gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 



 
 

 
 
 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 

skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 



 
 

 
 
 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 

gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 

kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 

dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych 

na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie 

oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą 

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 

otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 

zakończeniu osiadania murów budynku. 

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 

wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 

narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 



 
 

 
 
 

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 

gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone 

w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 

wynosić co najmniej +5°C. 

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni 

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na 

konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub 

łat drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu 

należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale 

powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a 

krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

2.  Podłoże: 

- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do 

sposobu osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 

- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 

mm/m, a od poziomu ±10 mm/m. 

3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki 

nie powinna wynosić więcej niż: 

– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 



 
 

 
 
 

– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane 

gniazda na kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy 

osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 

m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni 

powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 

- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być 

dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwiącego, 

- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach 

klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

4.  Ochrona kamienia przed korozją 

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi 

oraz monomerami meteksylanu metylu. 

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 



 
 

 
 
 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 



 
 

 
 
 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 



 
 

 
 
 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech 

fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące 

elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty 

kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina 

kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.



 
 

 
 
 

  

SST 4 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 5-7cm, wykonana z zaprawy 

cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 

szczelin dylatacyjnych. 

B.12.02.00  Posadzki właściwe. 

B.12.02.01  Posadzka cementowa grubości 5-7 cm, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem 

zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko 

oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.12.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych 

ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie 

klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, 

ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem 

spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 



 
 

 
 
 

B12.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 

luzem o wymiarach 15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 

8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 

mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 

sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoże-

niem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 

umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a 

w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.11. Zaprawa samopoziomująca 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 



 
 

 
 
 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych. 

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie 

powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 

elementów budynku paskiem papy. 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz 

w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do 

ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 

między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 

zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 



 
 

 
 
 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 

przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Posadzki cementowe  

- Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne 

jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 

rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać 

wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 

16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 

elementów budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym 

powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 

przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 

dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 

jednowarstwowych. 

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

-   

Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z 

ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie 

szlifować. 

- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 



 
 

 
 
 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 

być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 

pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 



 
 

 
 
 

szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 

Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. 

Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli 

(chlorku winylu).



 
 

 
 
 

  

SST 5 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

B.13.01.00. Drzwi płytowe wewnętrzne + drzwi ocieplone wejściowe do mieszkania 

B.13.02.00. Okna PVC o WSP U=0,9 dla całego okna 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 

półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 



 
 

 
 
 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać 

się w granicach 10–16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny 

być większe niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 

przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 

okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich 

zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją 



 
 

 
 
 

biologiczną. Należy impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z 

wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach 

ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie 

mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną 

opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia 

powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na 

bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do 

zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost 

naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać 

rodzaj środka użytego do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb 

chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-

81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub 

emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 



 
 

 
 
 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 

1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad 

w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 



 
 

 
 
 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte 

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na 

podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a 

szczelinę przykryć listwą. 

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, 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. 

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 



 
 

 
 
 

murowych wg SST B.08.00.00. 

- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w 

pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić 

ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

- Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 
+2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 

i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 

substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do 

B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami 



 
 

 
 
 

dostarczonymi do odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 

ewentualnym obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 



 
 

 
 
 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego 

stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe 

ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę 

budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe 

modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa 

ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000



 
 

 
 
 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 

montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z 

niestopowych stali  konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. 

Nazwy i określenia. 

Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz 

B.15.00.00.



 
 

 
 
 

  

SST 6 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

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

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 

masę bez grudek i zanieczyszczeń. 



 
 

 
 
 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

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

jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w 

lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 

właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 

krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 

państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 

zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 

ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom 

norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu 

winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi 

w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, 

o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 

inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 



 
 

 
 
 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia 

jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 

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

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 

armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

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

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 

podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 



 
 

 
 
 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 

gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych 

stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 

prześwitów, plam i odprysków. 

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

środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

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

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć 

barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 

zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 

farby w różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 



 
 

 
 
 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 

+5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 



 
 

 
 
 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 

pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające 

na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 

i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na 

lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na 

próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

i pobieranie próbek. 

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



 
 

 
 
 

badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania 

odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania 

odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.



 
 

 
 
 

  

SST 7 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 

obiektach objętych przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz cieplne podposadzkowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie 

podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na 



 
 

 
 
 

tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 

użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg 

metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach 

ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 

na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 

krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy 

w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 

miejscach na każde 10 m długości papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 

ciemnobrunatne zabarwienie. 

- wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru 

szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co 

najmniej 0,5 mm. 

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z 

podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 



 
 

 
 
 

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w 

odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, 

w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 

godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 

papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany EPS 100 do ocieplenia posadzek. 

 

a) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym 

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 

być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, 

datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

b) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala 

od źródeł ognia. 

c) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 

przepisów BHP i ruchu drogowego. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



 
 

 
 
 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i 

przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i 

odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 

powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność 

nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna 

być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu 

przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw 

papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw 

ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być 

wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej 

wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik 

asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą 

izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 

1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 



 
 

 
 
 

każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy 

kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01 

Izolację tunelu należy wykonywać na podstawie projektu technicznego 

zatwierdzonego przez Inżyniera. 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na 

warstwie geowłókniny i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 

c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z 

bloczków betonowych grub. 12 cm, 

d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą 

zaprawy cementowej marki 5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-

suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 

styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 

wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości 

jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę 

ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić 

przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 

przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 



 
 

 
 
 

stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 

innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 



 
 

 
 
 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe 

stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze 

budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej 

w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania 

techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla 

płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla 

płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla 

płyt porowatych. 

PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla 

płyt formowanych na sucho.



 
 

 
 
 

  

SST 8 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A   

I N S T A L A C J A  W O D O C I Ą G O W A  

I  K A N A L I Z A C Y J N A  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie 

chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- demontaż istniejącej instalacji, 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- montaż urządzeń, 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 



 
 

 
 
 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 

przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być 

stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

- Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, 

z polietylenu łączonych przez zgrzewanie. 

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 

kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

- Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, 

przewodowych, z usuniętym wypływem wewnętrznym. 

- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz 

i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz 

armaturę wypływową o podwyższonym standardzie. 



 
 

 
 
 

2.3. Izolacja termiczna 

- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin 

termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 mm, 

- Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 

- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 

- Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien 

odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 

w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

- Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 



 
 

 
 
 

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 

mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 

w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 

- Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany 

będzie bez odzysku elementów. 

- Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy 

zdemontować izolację cieplną. 

- Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 

pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do 

składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 

- Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót”. 

- Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania 

ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót ”. 

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe 

do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów 

(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 

w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

- Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 



 
 

 
 
 

– wykonanie połączeń. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać 

w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 

i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

- Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym 

na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

- Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 

50 mm. 

- Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać 

rewizje. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 

producenta i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności. 

- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności 

należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

- Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 



 
 

 
 
 

wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 

nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone 

przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona 

w świadectwo kontroli jakości producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 

z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 

operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem 

i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych. 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 

montażu. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 



 
 

 
 
 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 

jakości wydane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001.



 
     
 

SST 9 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A   

I N S T A L A C J E  E L E K T R Y C Z N E  

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót Remont mieszkania z przeznaczeniem na 

mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi 

w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 

SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) 
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urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 

warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

2. Materiały 

2.1.  Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym 

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

2.2.   Złącze kablowe lub tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa 

sztucznego o prądzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodpływowe, z układem 

samoczynnego załączania rezerwy (SZR) lub bez układu SZR. 

2.3.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 

450/750 V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2  i ilości żył 3÷5 wg PN-

87/E-90056. 

2.4.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie 

znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.5.   Oprawy fluorescencyjne 1×40 W, 2× 40 W, 4×20 W (do wnętrz) – nasufitowe 

wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie 

podtrzymania 2 h. 

2.6.   Oprawy fluorescencyjne 1×40 W, 2×40 W (bryzgoodporne) wyposażone we 

własny układ zasilania awaryjnego jak w p.2.5. 

2.7.  Oprawy fluorescencyjne 2×40 W, 4×20 W do wnętrz, przeznaczone do 

wbudowania w sufity podwieszane wyposażone we własny układ zasilania 

awaryjnego jak w p. 2.5. 

2.8.  Oprawy do żarówek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W 

(ewakuacyjne) i oprawy do świetlówek kompaktowych. 

2.9.   Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle 

lub betonie. 

2.10. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2 , 380 

V (do instalacji szczelnych). 

2.11.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne 

o średnicy 80 mm. 
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2.12.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.13.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 

10/16 A, 250 V. 

2.14.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach 

pod tynkiem. 

2.15.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle 

lub betonie. 

2.16.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na 

cegle lub betonie. 

2.17.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm. 

2.18.  Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 6 mm. 

2.19.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

2.20. Grzejniki elektryczne konwektorowe, kumulacyjne na napięcie 230 V 50 Hz 

o mocy wg dokumentacji projektowej. 

2.21.  Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody 

należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

 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) Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów 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 
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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 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty 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. 

5.4. 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,  
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– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się 

wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc 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 blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 

osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 

budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 

oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane 

w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączy świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 

stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 

celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych 

na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać 
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jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 

wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 

należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 

konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 

korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 

osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być 

pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu 

i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 

wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie 

przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać 

swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić 

prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego 

połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 

zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej 

opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
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W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub 

zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub 

zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za 

pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia 

powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 

dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelniaczy. 

 Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego 

opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla 

przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów 

powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 

były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu 

i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

 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 dławników. 
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Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 

pomocą odpowiednich uszczelnień. 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego 

podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie 

przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów 

w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 

fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało 

opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 

kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

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 za-

pewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. 
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 

tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie 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 wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 

należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych.  

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 

wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża 

w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do 

nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 

elektrycznych i mechanicznych,  
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– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

5.11.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

a) Zwody poziome  

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu 

odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne 

z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od 

powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 

cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

b) Przewody odprowadzające  

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach 

budynku na wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna 

być taka sama jak przy zwodach poziomych. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie 

pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów 

odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy 

złączy probierczych. 

c) Uziomy  

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, 

promieniowe lub pionowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie 

przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne 

urządzenia metalowe. 

5.12. 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 impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  



 

 70  

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy 

wykonać demontaż instalacji wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] 

i przepisów [6]. 

(2)   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 skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu 

odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów 

pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
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[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 

z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988  


