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SST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz wymagania 

wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 
Dostosowanie pracowni ASF do wymagań trzeciego stopnia hermetyczności (PCL3) niezbędnego 
dla bezpieczeństwa biologicznego przy badaniach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania 

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

 Dokumentacja Projektowa, 
 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie 

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje 
kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo 
nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych przywołanych w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową 
i Normami aktualnymi przywołanymi w ST, 

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

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres Robót do wykonania obejmuje roboty budowlane, które zostaną zrealizowane w 

ramach zadania – Dostosowanie pracowni ASF do wymagań trzeciego stopnia hermetyczności 
(PCL3) niezbędnego dla bezpieczeństwa biologicznego przy badaniach. 

 
Spisy z zawartości poszczególnych specyfikacji branżowych podano w opracowaniach 

branżowych. 
Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót niewymienionych 

w powyższych ST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić z Zamawiającym 
i Projektantami w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 



 
 

1. Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 
na warunkach Kontraktu. 

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

4. Inspektor Nadzoru- oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, 
która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, której 
Zamawiający na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa. 

5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

6. Dokumentacja projektowa - oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i 
 opisujących niniejsze zadanie. 

7. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje 
Roboty. 

8. Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i/lub zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

9. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać 
wykonane w Kontrakcie według ceny poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej pozycji 
oraz odpowiadającą jej cenę jednostkową. 

10. Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie 
jako stanowiące Plac Budowy. 

11. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

12. Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

13. Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być 
prowadzone w ramach Kontraktu. 

14. Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 
Robót, lecz bez Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robót Stałych. 

15. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 

16. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz 
Robót. 

18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

20. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 



 
 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 

części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 

 Dziennik Budowy, 
 Księgę Obmiaru Robót, 
 jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, 
 jeden komplet Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
 Dokumentacja Projektowa składa się z: 
 
OPRACOWANIA PROJEKTOWE 
Projekt Budowlany zawierający elementy branżowe: 

 budowlany (architektura + konstrukcja) 
 projekt instalacji elektrycznych 
 informacja do planu BIOZ 

 
      oraz niezbędne opinie, uzgodnienia i projekty wykonawcze. 
 
OPRACOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 przedmiary 
 kosztorysy                    

 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany. Roboty będą prowadzone zgodnie 
z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z Dokumentacją Projektową 

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dokonanie zmian i poprawek musi być 
akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

5. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 



 
 

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

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

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

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

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

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu 

Budowy, w taki sposób, aby zapewnić warunki bezpieczeństwa użytkowania budynków i ewakuację. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 



 
 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.5.10. Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

zawierać takie informacje jak: 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,  
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,  
- plan działania w związku z organizacją ruchu,  
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,  
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 
Informację do planu BIOZ podano w Dokumentacji projektowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródło szukania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu Robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzania ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 



 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 

podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 

Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, 
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do 
materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 



 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program Robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 

harmonogramem załączonym do Oferty.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie 
z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.  
Zadania budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać. 

 W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne 
i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami. 

 Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania 
i wentylacji. 

 Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 



 
 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności. 

6.1.2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może 
być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami I prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich 
rozwiązań. 

6.1.3. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych, odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za 
należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie 
z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót 
budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, 
odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w 
sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, bądź istotnie 
odbiegających od zatwierdzonego projektu. 

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w 
sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.1.5. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się 
będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Koszty wynikające z tego tytułu 
obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa 
wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych 
zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

6.1.6. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
- z Polską Normą, 
- z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

polskiej normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 



 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są 
określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 



 
 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
 właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

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

  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
- Projektant, 
- Kierownik Budowy, 
- Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 

do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 



 
 

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

w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących 
informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie 
dokonania tego odbioru 

Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

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

 
 
 
 



 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót 
1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie 

roboty zanikające. 
 
2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 

harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
- Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 
i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 
3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji lub zadania. Przy odbiorze 

końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- Dokumentację Projektową powykonawczą 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
- Inwentaryzację geodezyjną z pieczątką Starostwa.  

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 
i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 
4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
skutecznym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

7.3. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 



 
 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i ew. PZJ, 
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest protokół odbioru. Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych 

w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

9.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
b) Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

SST- 01 Roboty rozbiórkowe 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na rozbiórkach i wyburzeniach istniejących elementach budynku oraz usunięciu gruzu 
i materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Dostosowanie pracowni ASF do wymagań trzeciego 
stopnia hermetyczności (PCL3) niezbędnego dla bezpieczeństwa biologicznego przy badaniach – w 
zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wyburzeniach i rozbiórkach. 

1.3     Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: Rozbiórki i 
wyburzenia z usunięciem gruzu i materiałów odpadowych. 

1.4.    Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Rozbiórki – obejmują demontaż istniejącej stolarki i ślusarki otworowej, poszycia i konstrukcji dachu, 
ścian i elementów konstrukcyjnych.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-
00 ,,Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne” 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywania robót oraz ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową i ST. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.     Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według ST-00.  

2.2      Wymagania szczegółowe dla materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Uzgodnienia miejsca i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich wywiezieniem. 
2. Przedstawienie do oceny Inwestora materiałów możliwych do wtórnego wbudowania. 

Zagospodarowanie odpadów zgodnie z ,,Ustawą o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania 



 
 

przekazania odpadów wyspecjalizowanym jednostkom. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjęcia materiałów rozbiórkowych i odpadowych na wysypiska 
bądź ich utylizacji. 

2.3      Składowanie materiałów 

Według ST-00  

Materiały do wtórnego wbudowania zabezpieczyć w pomieszczeniu budynku istniejącego. Gruz 
i materiały odpadowe składować w kontenerach budowlanych dokonując starannej klasyfikacji.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
2. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą technologią wykonania 

poszczególnych robót. Rodzaj sprzętu transportowego i podnośnikowego należy określić w 
Projekcie organizacji robót i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

4.   TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Transport materiałów odpadowych prowadzony w kontenerach powierzyć należy wyspecjalizowanej 
firmie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2   Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ze służbami komunalnymi 
sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych - jeśli takie wystąpią. 

Roboty wykonywać ręcznie , z ręcznym wyniesieniem odpadów oraz ich segregacją. 

Obowiązują ustalenia planu ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla całego 
zamierzenia budowlanego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dnia 23.06.2003” w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”, w szczególności ustalenia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i 
zagrożeniach katastrofą budowlaną. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 



 
 

 

6.2  Zakres prowadzonych badań  

Podczas realizacji budowy nie przewiduje się prowadzenia badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 Jednostką obmiaru jest: m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

SST-02 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN                  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na zabudowie otworów w ścianach systemie drzwiowym. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - Dostosowanie pracowni ASF do 
wymagań trzeciego stopnia hermetyczności (PCL3) niezbędnego dla bezpieczeństwa biologicznego 
przy badaniach - w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na zamontowaniu zewnętrznej i 
wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających 

na montażu stolarki drzwiowej. 
Zakres montażu drzwi określają zapisy kontraktowe. 

1.4 Określenia podstawowe 
Ościeżnica - obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element, 
Skrzydło - ruchomy element zabudowy otworu w ścianie, 
Ościeża - krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy, 
Glif - prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do płaszczyzny ściany 
płaszczyzna ościeża, 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i SST. 



 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST- 00. poz. 2 
 
Drzwi 
Drzwi drewniane, malowane olejem do drewna, wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, wraz z 

okuciami i zamkami, wykonane indywidualnie wg zestawienia na rysunku AW15. Współczynnik 
przenikania ciepła: dla pomieszczeń ogrzewanych 1,5 W/m2K, dla pomieszczeń nieogrzewanych bez 
wymagań.  

2.2 Składowanie materiałów 
Według ST-00. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 
„Wymagania ogólne" 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.2.1 Montaż konstrukcji na budowie  
Nowoczesna stolarka zachowuje właściwości eksploatacyjne pod warunkiem, że zostanie 

prawidłowo wykonany montaż elementów do ścian budynku. Na prawidłowe wbudowanie stolarki w 
mur mają wpływ następujące czynności:  

 
Przygotowanie otworu w ścianie budynku 
Otwór w murze, w którym ma być zamontowana ościeżnica powinien mieć wymiary 

odpowiednio większe od zewnętrznych jej wymiarów. Otwór powinien być szerszy o 2-4cm 
od szerokości ościeżnicy (po 1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm 
na dole). Kąty otworu powinny mieć 90°, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1cm, 
co można łatwo sprawdzić za pomocą taśmy lub sznurka. Jeżeli otwór w murze jest większy 
od zalecanego, wówczas zużywa się bezzasadnie więcej materiału izolacyjnego, natomiast, jeżeli 
naroża nie zachowują kąta prostego, może dojść do deformacji geometrii ościeżnicy. Wszystkie 
powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia 
otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie można 
oprzeć ościeżnicę. 

 
Ustawienie ościeżnicy  
Ościeżnicę ustawiamy na progu, który stanowi dolny profil ramy, często z izolującym 

elementem tworzywowym. Położenie ościeżnicy względem muru powinno być takie, aby izoterma 
10oe przechodziła przez tą konstrukcję. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się pary 



 
 

wodnej na wewnętrznej stronie w normalnych warunkach użytkowania. Ościeżnice powinny być 
wypoziomowane a szczelina między konstrukcją drewnianą a ścianą z obydwu stron powinna być 
jednakowa.  
 

Regulacja okuć obwiedniowych 
Nowoczesna stolarka wyposażona jest w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła w kilku 

miejscach na całym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedną klamką. 
Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję kilku 
milimetrów na ich regulację w trzech kierunkach. Regulacji należy dokonać po zamontowaniu 
skrzydeł w ościeżnicy. 

 
Wykonanie izolacji 
Nowoczesna stolarka charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą 

szczelnością na przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, należy 
także uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ścianą tak, aby była ona odporna na przenikanie 
ciepła i wody. W tym celu najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną, pianki montażowe lub wałki 
polietylenowe, masy silikonowe, taśmy rozprężne oraz folie wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa 
izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości. Po zewnętrznej 
stronie wykonujemy izolację wiatroszczelną, szczególnie starannie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku 
z obróbką blacharską. Należy pamiętać, aby zapewnić bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po 
stronie wewnętrznej szczeliny montażowej. Jeśli wnęki otworów tynkowane są po zamontowaniu 
konstrukcji montowane elementy należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią 
wyrobu. Wapno oraz cement mają szczególnie szkodliwy wpływ na  powierzchnie ochronne. Dlatego 
też należy ograniczyć wykończeniowe roboty "mokre" do minimum.  

5.2.2 Właściwości techniczne 
Wygląd. Powierzchnie powinny być równe i gładkie. Profile powinny być na czas montażu 

zabezpieczone folią. Powłoki ochronne powinny być bez rys i innych uszkodzeń. 
Ugięcia elementów pod obciążeniem równomiernie rozłożonym działającym prostopadle do 

powierzchni skrzydła. Ugięcia elementów pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny 
być większe niż 1/300 rozpiętości między punktami zamocowań. Ugięcia szyb (przy krawędzi szyby) 
nie powinny być większe niż 8mm. 

Sprawność działania skrzydła. Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu powinien być 
płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części. Siła potrzebna do uruchomienia okuć 
zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 kN. Siła potrzebna 
do poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 kN. 

Sztywność skrzydła na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. 
Skrzydła poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do 
ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność 
działania. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle 
lub ościeżnicy. 

Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle 
do płaszczyzny skrzydła. Skrzydła, poddane obciążeniu dynamicznemu o wartości 1 daNm, oraz 
statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-
75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. 

Wpływ wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydła na trwałość i właściwości 
funkcjonalne. Po 10.000 cykli otwierania i zamykania sprawność działania skrzydeł, infiltracja 
powietrza i szczelność na przenikanie wody powinny spełniać wymagania określone powyżej. 

Współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać 
wartości 1,1 W/m2K , obliczenia wykonywać należy wg PN-EN ISO 10077-1:2002.  

 
Szczelność na przenikanie wody. Drzwi nie powinny wykazywać przecieków wody przy 

zraszaniu ich powierzchni wodą. Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 12208:2001, - klasa 5A 



 
 

 
Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczna właściwa skrzydeł szklonych szybami 

zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 lub 5+10+5 powinna charakteryzować się: 
1. w odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 - wskaźnikami oceny izolacyjności akustycznej właściwej 

RA2 (klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupełniająca) kwalifikującymi do: 
- klasy akustycznej OK2-26 (obejmuje wyroby o wskaźnikach 28 ≤ RA2 ≤ 30 dB), 
- klasy akustycznej OK1-29 (obejmuje wyroby o wskaźnikach 31 ≤ RA1 ≤ 33 dB), 

2. w odniesieniu do PN-87/ B-02151/03 - ważonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej 
właściwej Rw kwalifikującym do klasy akustycznej Rw = 30 dB (obejmuje wyroby o wskaźnikach 
30 ≤ Rw ≤ 34dB).  
W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartości wskaźników Rw , RA2 i 
RA1 (i klasy akustyczne) należy ustalać na podstawie indywidualnych badań przeprowadzonych 
wg PN-EN 20140-3:1999.  

3. Ościeżnice powinny być mocowane za pomocą masy poliuretanowej, którą wypełnia się 
przestrzeń między murem i ościeżnicą.  Przed ułożeniem masy poliuretanowej ościeżnica 
powinna być zamocowana w obudowie otworu za pomocą specjalnych łączników metalowych. 
Rozstaw kotew powinien być nie większy niż 1,0 m. 

4. Do czasu całkowitego wykończenia glifów, ościeżnice i skrzydła powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem i zachlapaniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Według instrukcji dostawcy systemu.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiaru jest:  
1. m2 

2. Sztuka 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie ustala się dodatkowych poza przytoczonymi w tekście powyżej. 
 
 

SST-03 Roboty glazurnicze  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

okładzinowych z płytek ceramicznych. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - Dostosowanie pracowni ASF do 



 
 

wymagań trzeciego stopnia hermetyczności (PCL3) niezbędnego dla bezpieczeństwa biologicznego 
przy badaniach - w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających 

na wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych. Zakres prac określają zapisy 
kontraktowe. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-

00. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych 

powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

2.2 Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.3 Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E`3%. Grupa B I. 

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

- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E`10%. Grupa B IIb. 

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 



 
 

2.4 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.5 Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.6 Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i 

czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.  

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 



 
 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.2.1 Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo-kartonowe. 

Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W 
przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 

 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 

prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na 
wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 
1m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.2.2 Wykonanie okładzin 
Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 



 
 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 4-6mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o 
dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, 
układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią 
licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W 
trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 

mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 

po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 
paca z naklejona gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 

Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania przed przestąpieniem do robót 
Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały 
– płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 



 
 

certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przestąpieniem 
do wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowałatę, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 

dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin 
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
z dokładnością do 0,5mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (Zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 



 
 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
(nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2mm na długości 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm 

na długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1m i 3mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

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

właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
- PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

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

3%<E<6 %. Grupa B II a. 
- PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10 %. Grupa B II b. 
- PN-EN 121:1997Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I. 
- PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
- PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
- PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
- PN-EN 187-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.79 
- PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 
oraz gęstości całkowitej. 



 
 

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.. 

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej. 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie. 
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 

odporności na ścieranie. 
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

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

SST-04 Płyty gipsowo-kartonowe  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania montażu płyt gipsowo-kartonowych.  



 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - Dostosowanie pracowni ASF do 
wymagań trzeciego stopnia hermetyczności (PCL3) niezbędnego dla bezpieczeństwa biologicznego 
przy badaniach - w zakresie wykonania i odbioru robót wykonania montażu płyt gipsowo-
kartonowych. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających 

na wykonania i odbioru wykonania montażu płyt gipsowo-kartonowych. Zakres prac określają zapisy 
kontraktowe. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-

00. „Wymagania ogólne”.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-

00„Wymagania ogólne”  

2.2 Płyty gipsowo-kartonowe 
Należy stosować płyty o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Płyty powinny 

umożliwiać dowolne wykończenie powierzchni poprzez malowanie, przyklejenie glazury, wykładziny, 
tapety lub nałożenie tynku cienkowarstwowego.  

Ewentualne elementy dodatkowe jak mocowania, łączniki, stelaże muszą być dostosowane 
do wymagań producenta płyt.  

3. Sprzęt i narzędzia 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 

„Wymagania ogólne" 

4. Transport 
Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczególną 
ostrożność należy wykazać przy transporcie i składowaniu. 

Elementy powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. Materiały składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych.  

5. Wykonanie robót   

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 



 
 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania Robót 
W trakcie montażu należy starannie dopasować do siebie powierzchnie stykających się 

elementów, tak by zapewnić właściwe parametry przegrody. Prace prowadzić zgodnie z 
wymaganiami producenta materiałów.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 

- Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość 
potwierdzona jest przez producenta. 

- Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
- Należy sprawdzić czy elementy nie są pęknięte.  

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 

wykonywania robót oraz prac zanikowych.  
 
Kontrola w czasie odbioru robót ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a 

szczególnie: 
- Zgodności z dokumentacją projektową,  
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Jakości i wyglądu powierzchni elementów,  
- Sprawdzenie dokładności montażu.  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 

zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 

8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi 

obejmować całość prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 

8.3 Odbiór ostateczny – końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów 

z kontroli częściowych, wyników badań, pomiarów i oceny wizualnej.  
 
 



 
 

SST - 05. ROBOTY SANITARNE  
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45331000-6 
 

1.    WSTĘP 
1.1.1  Nazwa zamówienia 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych instalacji wentylacyjnej mechanicznej w pomieszczeniach 2.9, 2.9a, 2.10 i 2.10a 
przeznaczonych do badań ASF w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ulicy 
Księdza Piotra Ściegiennego 6 w Krośnie. 
 
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w 
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ 
            Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót instalacyjnych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace: 
demontaże 

Demontaż wentylatorów – 3 szt. 
demontaż anemostatów - 3 szt. 

instalację wentylacji  
Rozprowadzeni instalacji nawiewnej 
Rozprowadzenia instalacji wywiewnej 
Montaz kratek wentylacyjnych – 2 szt 
Montaż centrali – 1 szt 
Montaż czerpni – 1 szt 
Montarz wentylatora dachowego – 1 szt 
Montaż tłumików – 1 szt 
Regulacja instalacji wywiewnej i nawiewnej 

 
3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
     Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5. MATERIAŁY 
      Do wykonania instalacji 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. 
 
5.1. Przewody 
     Kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 
 



 
 

5.2. Elementy wentylacyjne 
     Powietrze nawiewane będzie za pomocą kratek wentylacyjnych np.: ALSW typu lekkiego produkcji 
Smay oraz zaworami powietrznymi KE produkcji Smay lub równoważnymi. Do nawiewu i wyciągu 
stosować osprzęt z przepustnicami regulacyjnymi.  
     Na kanale nawiewnym, prowadzonym z centrali do pomieszczeń zainstalować tłumik akustyczny 
rurowy o długości 900mm. 
     Pomieszczenia, wentylowane będą podwieszaną centralą wentylacyjną nawiewną, o wydajności 
680m3/h. Centrala wyposażona zostanie w filtr EU4, nagrzewnice elektrycznej o mocy 6kW. 
Do wyciągu stosować anemostat z filtrem absolutnym H13. 
 
5.3. Izolacja termiczna 
     Kanały wentylacyjne nawiewne prowadzone z czerpni do centrali izolować wełną mineralną o 
grubości 80mm na płaszczu z folii aluminiowej. 
 
6.    SPRZĘT 
      Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7.   TRANSPORT 
      Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
8.   WYKONANIE ROBÓT 
8.1. Zakres robót 
      Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
montaż kanałów wentylacyjnych, 
montaż kratek, tłumików, czerpni wyrzutni itp. 
montaż urządzeń, 
regulacja instalacji 
 
8.2  Ogólne wymagania 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, zeszyt 5. 
      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. 
 
8.3 Zasady wykonywania robót 
Roboty demontażowe 
Demontaż istniejących wentylatorów z odzyskiem. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
Montaż instalacji 
Kanały łączone będą przez, skręcanie i elementy systemowe.  
     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).  
Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia instalacji 
przecinanie kanałów itp. 
ułożenie kanałów 
     W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w elementach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą izolacji rury lub kanału i wewnętrzną stroną elementu ochronnego, należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość elementu ochronnego powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
     Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 

9.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
       Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 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. 
 
10.  OBMIAR ROBÓT 
       Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
11.  ODBIÓR ROBÓT 
       Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
       Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
 
12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
       Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej 
 
13. DOKUMENTY ODBIORU ROBÓT 
       Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 
 
 
 
 

 



 
 

SST - 06. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wewnętrznych 
CPV 45310000-3 

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
oraz opraw elektrycznych 

CPV 45311000-0 
 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1   Przedmiot ST 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 
przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych 
oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych 
niskoprądowych. 
 
1.2   Zakres stosowania ST 
     Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
     Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3     Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z: 
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 
podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 
• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 
 

1.4     Określenia podstawowe, definicje 
     Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także 
podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 
wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 



 
 

metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 

szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 
na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 
do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia 
właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane 
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 



 
 

danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim 
znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, 
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na 
ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w 
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe 
lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 
- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a 

ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i 
specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione 
są dodatkowe warunki: 
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla 

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

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu 
jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, 
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody 



 
 

poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem 
zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z 
zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona 
strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt 
znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z 
dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: 
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 
odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.6  Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

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

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

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
     Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 



 
 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a 
także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 
mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 



 
 

wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także 
z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno 
zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę 
gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór 
typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują 
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia 
puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, 
sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm 
- dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne 
do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za 
pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.3. Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków". 
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 

mm2. 
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 
• Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
-  

2.2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny 
i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 



 
 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
-  
2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 
otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
 
2.2.6. Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
- Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych 
należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać  
45°. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 



 
 

żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

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

 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 
 

4.2. Transport materiałów 
     Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla 
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

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

 
5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

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

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kana łów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy 
poniżej. 

-  
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 



 
 

 
 
 
 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 

5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 
 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 



 
 

5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
      Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - 
dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 
potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki . 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

07 pkt 6 
 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji 

piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną 
przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla 
zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez 
transformator dwuuzwojeniowy. 
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały 



 
 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.     PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
- Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m 
-  
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót. 
 

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

pkt 8 
 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 

lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp. 
 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

 
8.2.3. Odbiór końcowy 



 
 

Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje 
się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-

6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9.       PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia. 
 

10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 



 
 

 
PN-IEC 60364-1:2000 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

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

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy. 

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

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

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

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

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

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

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 



 
 

alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego 

i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

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

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

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

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

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

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

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

PN-E-04700:1998/ 
Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

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

PN-E-93207:1998/ 
Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

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

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
 

10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 



 
 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

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

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 
2004 r. 

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

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 


