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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa i adres inwestycji: ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ FILHARMONII 

NARODOWEJ 
00-07 WARSZAWA, UL. JASNA 5 

 
Nazwa i adres zamawiającego: FILHARMONIA NARODOWA 

00-007 WARSZAWA, UL. JASNA 5 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót modernizacyjnych pomieszczeń budynku Filharmonii Narodowej: 
- pok. 412 sala prób chóru 
- pok. 411 pokój sąsiadujący 
- pok. 4 gabinet dyrektora chóru 
- pok. 4a pokój sąsiadujący 
i stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowych. Ustalenia zawarte w przedmiotowej 
specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych grup robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie naruszają 
postanowień umowy,  w razie sprzeczności zapisów przyjmuje się, że treść umowy jest nadrzędna. 
1.2.1. Zakres robót 
Zakres robót budowlanych i instalacyjnych, wynikający z dokumentacji projektowej: 
1.roboty budowlane: KATEGORIA 

1.    roboty rozbiórkowe 45111100-9 
2. podłoża i podkłady 45262000-1 
3. roboty murowe 45262520-2 
4. instalowanie drzwi     45320000-3 
5. tynkowanie 45410000-4 
6. okładziny akustyczne ścian 45430000-0 
7. instalowanie sufitów podwieszanych 45421146-9  
8. roboty malarskie 45442100-8 
9. kładzenie parkietu 45432113-4 
10. posadzki dywanowe 45432110-8 
11. Instalacje elektryczne 45310000-3 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące: 
demontaż istniejących elementów obiektu, 
składowanie materiałów do ponownego montażu w miejscu wskazanym przez właściciela obiektu, 
wywiezienie materiałów na miejsce wskazane przez Inwestora, 
Prace tymczasowe: 
- montaż i demontaż rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Data przekazania budowy – oznacza datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót.  
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Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja budowy – to projekt budowlany, dziennik realizacji robót, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót opracowanych przez jednostkę 
projektową oraz z rysunków warsztatowych opracowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych 
przez projektanta i zamawiającego. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń z 
przebiegu robót budowlanych, odbiorów robót przekazywania poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Zamawiającego do działania 
jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 
obiekt małej architektury. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera  
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Roboty - oznaczają roboty podstawowe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty podstawowe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż roboty  
towarzyszące) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia robot podstawowych oraz 
usunięcia wszelkich wad. 
Roboty utrzymaniowe - pielęgnacja, konserwacja i ochrona przed zniszczeniem wykonanych 
elementów przedmiotu zamówienia, prowadzona przez Wykonawcę i na jego koszt, do czasu odbioru 
końcowego, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ 

7 
 

Rozwiązania równoważne. 
a. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 
równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co 
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w 
dokumentacji standardów. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, 
materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie 
zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów równoważnych i wykazać ich 
równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która stanowi opis przedmiotu zamówienia. 

b. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały, systemy lub 
inne elementy muszą :  
posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej,  
zapewnić pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w 
dokumentacji,  
gwarantować sposób administrowania i zarządzania systemami, który wynika wprost z 
rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, i nie powinny powodować zmiany 
zaprojektowanego systemu.  

c. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje równoważne urządzenia, które zmienią zaprojektowany system 
określony w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, to wówczas zobowiązany jest do wykonania i 
załączenia do oferty zamiennego wielobranżowego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. Projekt ten będzie musiał uwzględnić konieczność 
skoordynowania zamiennych rozwiązań z całością dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

d. Zaproponowane rozwiązania równoważne powinny być dołączone do oferty / projektu i muszą być na 
tyle szczegółowe, żeby Zamawiający przy wyborze oferty mógł ocenić spełnienie wymagań 
dotyczących ich parametrów technicznych oraz uznać zaproponowane rozwiązania za równoważne. 
Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego 
urządzenia, instalacje, systemy, materiały i inne elementy są równoważne z opisanymi przez 
Zamawiającego w dokumentacji projektowo - kosztorysowej.  

e. Rozwiązania zamienne wynikające z użycia przez wykonawcę urządzeń, instalacji, materiałów i 
innych elementów równoważnych nie mogą spowodować konieczności uzyskania nowej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, ani wywoływać żadnych zmian :  
układu funkcjonalnego  
parametrów techniczno - użytkowych  
kompozycji elewacji  
wystroju wnętrz i indywidualnych detali architektonicznych.  

f. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów 
równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty / projektu dokument - zestawienie 
rozwiązań równoważnych, w którym wykaże, że zaoferowane przez niego urządzenia, instalacje, 
materiały i inne elementy są równoważne z opisanymi przez Zamawiającego w dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej wraz z projektem.  

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym oraz rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
projektanta i zamawiającego. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad. jednakże sprzęt wykonawcy nie obejmuje 
robót tymczasowych, sprzętu zamawiającego (jeżeli występuje), urządzeń, materiałów, lub innych 
rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część robót podstawowych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji robót jak podano w specyfikacji; ale nie 
obejmuje urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
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Umowa – oznacza akt umowny, warunki szczególne umowy, warunki ogólne umowy, ofertę 
wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową, rysunki, wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w akcie umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez wykonawcę i dostarczone wraz z 
ofertą i włączone do umowy. dokumenty te mogą zawierać przedmiar robót, dane, spisy oraz wykazy 
stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca robót w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako zamawiający w akcie umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy tren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
dokumentach Umowy o wykonanie robót. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten 
teren. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy, w 
szczególności za urządzenia, sprzęt i wyposażenie do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone urządzenia (np. dźwigi) Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

1. wykonawczą - dostarczoną przez Zamawiającego,  
2. warsztatową - opracowaną przez Wykonawcę  

i zaakceptowaną przez Projektanta i Zamawiającego dokumentacja określona w pkt 1 i 2 będzie 
podstawą do wykonania przedmiotu umowy, będącą podstawą do wykonania przedmiotu umowy, 

3. podwykonawczą - sporządzoną przez Wykonawcę, 
po zakończeniu robót w zakresie wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji wykonawczej, 
wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (uzgodnionych i zatwierdzonych przez Projektanta i 
Inwestora).  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektor nadzoru, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w 
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej 
ryczałtowej 
fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na terenie budowy i poza jego terenem.  
W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym obowiązujących w 
obiekcie , które reguluje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Wykonawca będzie 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. 
Zastosowane do realizacji zamówienia materiały muszą spełniać „wymagania przeciwpożarowe dla 
elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.(z póz. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozdział 5. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
1.5.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W związku z lokalizacją inwestycji w  razie konieczności Wykonawca stosować się będzie do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ 

10 
 

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.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 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. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i 
obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
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 przekazania obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco będzie informować. Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 
budowlane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie 
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności a także 
inne prawnie określone dokumenty. 
Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek 
przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

Wymagane przez Zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i wyrobów 
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone w dokumentacji 
projektowej budowlano wykonawczej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta 
określonych w dokumentacji projektowej materiałów i wyrobów pod warunkiem, że spełniają one 
wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, 
gwarantują poprawność wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku 
gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu Zamawiający ma prawo 
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odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie 
właściwych dokumentów odniesienia  
Zastosowane do realizacji zamówienia materiały muszą spełniać „wymagania przeciwpożarowe dla 
elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.(z póz. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozdział 5. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie odpowiadające wymaganiom materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 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 lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; 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 Umową. 
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 nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru: 
 podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, należny zwrócić 
szczególną uwagę na wyposażanie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt i 
zabezpieczenia, 
 wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, 
 wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 wszelkie prace należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrej 
widzialności, 
 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapoznać się z 
Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i zastosować na terenie obiektu, 
 w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych, bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo 
powstania pożaru, plac budowy (montażu) należy wyposażyć w gaśnicę proszkową, 
 na placu budowy musi się znajdować apteczka pierwszej pomocy, 
 w przypadku prac w sąsiedztwie linii zasilających mają zastosowanie przepisy szczególne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.  
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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości 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. 
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 częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
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 
Do badania materiałów 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 miał zawsze zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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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 Zamawiającego 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 
ich wyniki Inspektorowi nadzoru.  

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Zamawiający 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. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający 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 użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 
(Dz. U. 04.92.881) [8]z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie 
stosowania danych wyrobów. 
 dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 
 dokumenty wymagane przez ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. 
niniejszej OST. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Wewnętrzny dziennik realizacji robót 
Wewnętrzny dziennik realizacji robót jest dokumentem wymaganym przez Zamawiającego i 
obowiązującego Wykonawcę w okresie od przekazania obiektu jako „terenu budowy” do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika realizacji robót spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku realizacji robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, . 
Każdy zapis w dzienniku realizacji robót 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. 
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Załączone do dziennika realizacji robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika realizacji robót należy wpisywać: 

 datę przekazania Wykonawcy „terenu budowy”, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika realizacji robót będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika realizacji robót Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika realizacji robót obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia w danej sprawie 
stanowiska.  

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 
dokumenty: 

a) protokoły przekazania obiektu jako „terenu budowy”, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
f) inne dokumenty dotyczące realizacji robót. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Jeżeli Umowa przewiduje dodatkowo rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót 
będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady obmiarów robót i materiałów stosować zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych 
dla danych rodzajów robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będzie zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w okresie 
trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 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 Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika realizacji robót i 
powiadomienia 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, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
8.3.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości zakończonych elementów zgodnie z 
zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad stosowanych przy odbiorze końcowym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Kierownika budowy wpisem do dziennika realizacji robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego: przy udziale 
Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierając roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy ekspozycji tematycznych wnętrz, i bezpieczeństwo 
ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Umowie. 
8.4.2. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w 
dokumentacji projektowej będącej podstawą to przygotowania dokumentacji powykonawczej.  

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 
1) projekt budowlany, wykonawczy i inne projekty, opisy, rysunki zamienne i warsztatowe 

uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
2) wszelkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót, 
3) „Wewnętrzny dziennik realizacji robót” wraz z włączonymi dokumentami 
4) protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, 
5) wyniki badań, prób (rozruchowych) i sprawdzeń oraz protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, 
6) aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 
7) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego w 6 egz, 
Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

a)tytuł instrukcji, datę wykonania urządzeni (systemu), 
b) spis treści, 
c) informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faks, e-mail, 
d) gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 
e) opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 
f) instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 
g) procedury rozruchu, zasady eksploatacji i  regulacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji, 
h) instrukcje postępowania awaryjnego, 
i)i nstrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 
 numerami i wykazami części zamiennych i innych niezbędnych informacji dla 
 zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 
j) adres kontaktowy do serwisu producenta, 
Dla bardziej skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Oświadczenie kierownika budowy:  
o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym oraz przepisami,  
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku „terenu budowy”, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy; 

 Wewnętrzny dziennik realizacji robót wraz z dokumentami włączonymi w trakcie trwania prac 
oraz księgi obmiarów (oryginały), 
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 Dokumentację powykonawczą tj dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
 Protokoły odbiorów częściowych i etapowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru. 
 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 Karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 
 Operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
  I inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wnętrz ekspozycji z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach 
umowy. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 
OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami) 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 poz. 690 z 
dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

4.  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 198 poz. 
2042 z dnia 10 września 2004 r.)) 

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 
401) 

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

8.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2010r nr 109 poz. 719 ) 

9.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 

10.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881). 
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ST 2 ROBOTY POMOCNICZE I ROZBIÓRKOWE 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Opracowanie ST obejmuje n/w roboty demontażowe i rozbiórkowe:  

 zabezpieczenie podłóg i powierzchni niemalowanych 
 wykucie drzwi drewnianych 
 rozbiórka ścianek działowych g-k 
 rozbiórka podestów drewnianych 
 rozbiórka posadzek z  deszczułek 
 rozbiórka cokołów drewnianych, 
 rozbiórka posadzek dywanowych  
 wywiezienie materiałów z demontażu i utylizacja, 

1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
Materiały z demontażu do momentu wywiezienia na składować w przeznaczonych do tego celu 
miejscach. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
rozbiórkowych zgodnie z założoną jakością. Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń musi być 
zgodny z obowiązującą technologią wykonania i prowadzenia danego odcinka robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne 

4.2. Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały z demontażu odpowiednio zabezpieczone przewozić na wyznaczone miejsce  samochodami 
samowyładowczymi lub specjalistycznymi środkami do transportu materiałów budowlanych i odpadów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty demontażowe wykonywać zgodnie z założoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru 
technologią z zachowaniem środków bezpieczeństwa i przepisów BHP. Roboty demontażowe 
prowadzić metodą ręczną przy użyciu drobnego sprzętu. 
Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykonywał wszelkie roboty demontażowe z należytą  
starannością w celu odzyskania maksymalnej ilości nieuszkodzonych elementów, które będzie można 
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ewentualnie wykorzystać powtórnie. Przy pracy o ile jest to konieczne stosować lekkie rusztowania, 
przestawne. Materiały z rozbiórek należy usunąć ręcznie. W żadnym przypadku niedopuszczalne jest 
wyrzucanie materiałów na zewnątrz przez okno. 
Materiały uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy posegregować na nadające się do 
powtórnego wbudowania lub do utylizacji. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń lub do momentu wywiezienia 
składowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych:  
osłony podłóg    metr kwadratowy (m2), 
odbicie tynków, zerwanie posadzek metr kwadratowy (m2), 
demontaż cokołów   metr (m), 
wywiezienie gruzu i odpadów  metr sześcienny (m3) 
opłaty za składowanie i korzystanie ze środowiska tona (Mg) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne. Roboty rozbiórkowe podlegać będą 
odbiorowi częściowemu. Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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ST 3 PODŁOŻA I PODKŁADY POSADZKI 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Niniejsza ST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstw podkładowych i wyrównujących pod posadzki : 
 szlichty wyrównawcze, 
do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności i  

 nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

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

2.3. Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Cement 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1008:2004.  

2.5. Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka zaprawy do wykonania szlichty i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej. 

2.6. Samopoziomująca zaprawa cementowa 
Gotowa sucha mieszanka cementów wysokich marek, wypełniaczy kwarcowych, plastyfikatorów i 
polimerów najnowszej generacji do wykonywania posadzek oraz podkładów podłogowych (od 10 mm 
do 50 mm grubości), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podkładów 
Przy wykonywaniu podkładów Wykonawca powinien korzystać z: 

 mieszarki do zapraw 
 agregatu mieszająco-pąpujący, 
 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do zapraw, 
 przenośnych zbiorników na wodę, 
 elektronarzędzia (wiertarka z mieszadłem), 
 szczotka z długim, sztywnym włosiem lub wałek odpowietrzający, 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu. Beton 
towarowy należy transportować betonowozami.  
Wszystkie materiały przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zaprawę (samopoziomujący jastrych) należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w 
suchych warunkach, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w suchych warunkach, na 
paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy 
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Posadzka cementowa (szlichta) 
5.2.1. Przygotowanie zaprawy cementowej 
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane 
zwykłe” i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 
ok. 3 godzin. 
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu. 
5.2.2. Sposób wykonania szlichty  
Szlichta cementowa powinna być wykonana na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, 
przeciwwilgociowej jako oddzielny element lub związana z podłożem. Podłoże, na którym wykonuje 
się szlichtę, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Warunkiem wykonywania szlichty cementowej jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie 
oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne 
zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna 
mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego). Zaprawę cementową należy 
układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości 
podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać 
drobnoziarnistej zaprawy. W szlichcie cementowej wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu 
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, 
dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 
polietylenową lub spryskiwanie wodą. 
W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową. 
5.3. Samopoziomujący podkład pod wykładziny 
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania 
wylewki powinno mieć charakter wannowy. Ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych 
prac, np. słupy, powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej posadzki, np. profilami 
dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.  
5.3.1. Przygotowanie masy 
W przypadku wylewania maszynowego, przygotowanie masy polega na odpowiednim ustawieniu 
stałego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszająco-pompującym, pozwalającego osiągnąć 
właściwą konsystencję masy wypływającej z węża. Można ją sprawdzić rozlewając masę z naczynia o 
pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć “placek” o średnicy 
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ok. 40 cm. Gdy masę wylewa się ręcznie, przygotowanie jej polega na wsypaniu suchej mieszanki do 
naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 3,25÷3,75 l wody na opakowanie 25 kg) i 
wymieszaniu, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, 
za pomocą mieszadła, mieszarki przypływowej lub w betoniarce. Masa nadaje się do użycia zaraz po 
wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 1 godziny. Proporcje dodawanej wody należy 
skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i 
warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi 
do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu. 
5.3.2. Sposób wykonania samopoziomującego podkładu 
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, 
przepływowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompę ślimakową, może być również wylewany 
ręcznie. Wielkość wylewanego pola należy dostosować do możliwości ekipy prowadzącej roboty, 
zwłaszcza w przypadku wylewania ręcznego. Przed przystąpieniem do prac, w polu wylewania należy 
wyznaczyć przyszłą grubość podkładu. Grubość ta powinna być zgodna z wymaganiami sztuki i 
wiedzy budowlanej, a także winna być dostosowana do obciążeń podkładu i układu warstw w jakim 
jest on zastosowany. Oznaczenia poziomu możemy dokonać np. za pomocą poziomnicy i 
przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych 
wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, 
stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy 
ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Podczas prowadzenia prac należy 
kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy. Przerwy dylatacyjne należy wykonać zgodnie 
z technologią wykonania podkładów i posadzek cementowych. 
Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych 
warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można 
zraszać wodą lub przykrywać folią. Tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało 
chłonna. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-
wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie na nią) można 
rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach. Istniejące dylatacje podłoży należy 
przenieść na związaną warstwę poprzez jej nacięcie. Moment rozpoczęcia prac okładzinowych 
uzależniony jest od rodzaju planowanej okładziny i powinien nastąpić po ustabilizowaniu się 
parametrów podkładu (po 3÷4 tygodniach), a w przypadku wykładzin PCV lub parkietu, po całkowitym 
jego wyschnięciu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

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

 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 wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
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 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka przedmiarowa 
Jednostką obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest metr sześcienny, podkładów 
z zaprawy cementowej jako warstwy wyrównawczej i spadkowej metr kwadratowy (m2).  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 

8.3.Odbiór podkładów 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i 
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

 równości podkładu 
 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
 prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 1008:2004 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 13813 CA-C16-F5  

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 
posadzki, wydanie ARKAD – 1990r. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ 

26 
 

ST4  INSTALOWANIE DRZWI  
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 
przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.2. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

2.2. Drzwi 
Ślusarka drzwiowa drewniana wewnętrzna – rodzaje, wymiary i wymagania wg dokumentacji 
projektowej. 

2.3. Okucia i akcesoria ślusarki 
 komplet klamek, 
 zamek z szyldami, 
 komplet zawiasów,  
kompletować zgodnie z projektem. 
Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy 
wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one 
wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe 
wymagania. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją 
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody).  
Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć i rozetki okrągłe lub owalne dla klamek i 
zamków z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków 
bębenkowych. Drzwi powinny być wyposażone w: 3 zawiasy, uszczelkę po całym obwodzie, zamek 
patentowy atestowany, odboje kauczukowe na stalowych trzpieniach. 
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być 
uzgodnione z projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, 
pochodzących od jednego producenta - dostawcy.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do montażu  
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
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4. TRANSPORT 
6.4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Elementy stolarskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

1. nazwę i adres producenta, 
2. nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
3. datę produkcji i nr partii, 
4. wymiary, 
5. liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
6. numer aprobaty technicznej, 
7. nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
8. znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych 
z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.3. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Gotowe okna muszą być transportowane i składowane w pozycji pionowej, na odpowiednim podłożu 
(specjalnych stojakach) i zabezpieczone przed przesunięciem lub przewróceniem się. Przy większych 
elementach należy unikać punktowego podpierania okna (ze względu na zwiększone naprężenia 
dociskowe w miejscu podparcia). Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Stosowane opakowania nie mogą prowadzić do nagromadzenia 
ciepła w czasie transportu i składowania. Okna w ciemnym kolorze nie mogą być pakowane w 
przejrzysta folie. 
Wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 
następujące dane: 

 nazwę i adres producenta,  
 nazwę systemu,  
 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
 klasy akustyczne,  

Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki i stolarki, okiennej i drzwiowej zewnętrznej powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowywaniem lub osadzaniem elementów, okien, 

drzwi, wrót stalowych, należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu wbudowania i  
ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. 

- Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez kierownika budowy. 

- Do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych materiałów, które 
mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe. 

- Ościeżnice okienne, drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione 
w przegrodach ( ścianach i stropach ) budynku. 
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- Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie przy pomocy kołków rozporowych, sworzni, 
kołków, lub gwoździ wstrzeliwanych, o ile temu nie przeciwstawiają się inne wymagania 
techniczne. 

- Wbudowanie elementów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części 
nośne budynku 

UWAGA! Montaż stolarki  drzwiowej wykonywać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producentów. 

5.3. Zasady wykonania robót 
Konstrukcje ślusarki aluminiowej należy wykonywać według wymiarów z natury i według 
zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów.  
Projekt sporządzi Wykonawca i przedłoży je Inspektorowi nadzoru we właściwym czasie (określonym 
w harmonogramie szczegółowym), pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie.  
Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, 
wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć 
wymiary z natury przed rozpoczęciem montażu. 
Osadzone w ścianach  drzwi należy uszczelnić między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki 
sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienie zewnętrzne pomiędzy ościeżem a ościeżnicą wykonać z elastycznej masy 
uszczelniającej. Materiał uszczelniający ma wypełniać szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i 
wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. W oknach skrzydła tak dopasować, 
aby się szczelnie zamykały oraz prawidłowo działały. Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany za 
pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
Projekt zastosowanego systemu powinien uwzględnić wymagania niniejszej specyfikacji: 

5.4. Środki mocujące 
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą 
odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań 
konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające 
od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki 
mocujące.  

5.5. Montaż produkcyjny  
Każde drzwi musi spełniać wymagania, do których można zaliczyć: sztywność konstrukcji, szczelność 
na przenikanie wody i powietrza, izolacyjność cieplna i akustyczna. Spełnienie tych wymagań jest 
możliwe jedynie przy prawidłowo przeprowadzonym montażu produkcyjnym konstrukcji.  
 

5.6. Montaż konstrukcji na budowie 
Nowoczesne drzwi zachowują swoje bardzo dobre właściwości eksploatacyjne pod warunkiem, że 
zostanie prawidłowo wykonany montaż elementów do ścian budynku. Na prawidłowe wbudowanie w 
mur mają wpływ następujące czynności: 
Przygotowanie otworu w ścianie budynku 
Otwór w murze, w którym ma być zamontowane drzwi powinien mieć wymiary odpowiednio większe 
od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi. Otwór powinien być szerszy o 2-4 cm od 
szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8 cm (1-2 cm na górze i 5-6 cm na 
dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na górze) w przypadku drzwi. Kąty otworu powinny mieć 90º, 
a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, 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 okno. 
Ustawienie ościeżnicy w murze 
W murze warstwowym izolowanym wełną mineralną lub styropianem izoterma ta znajduje się w pasie 
materiału izolacyjnego, dlatego też na jego głębokości powinno być montowane okno. 
Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcja aluminiową,a murem z 
obydwu stron powinna być jednakowa. 
Mocowanie w murze 
Drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji termicznej konstrukcji 
aluminiowej. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania. Punkty 
mocowania powinny być rozmieszczone zgodnie ze schematem dostarczonym przez producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Dostawca systemu 
aluminiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 
6.2.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
zgodność wymiarów 
jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, 
stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 
dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostka obmiarowa: 
ościeżnice - w sztukach (szt.) lub w metrach kwadratowych (m2) 
skrzydła - w metrach kwadratowych (m2) 
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, 
tom II. 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór stolarki  
Odbiór drzwi wewnętrznych należy przeprowadzać w trzech etapach: 
I przed wbudowaniem na zgodność: 

- z aprobatą techniczną, 
- z zamówieniem, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- kompletność okuć, 

II w trakcie prac budowlanych w ramach robót ulegających zakryciu: 
- podparcia progów, 
- zamocowania ościeżnic, 
- uszczelnienia luzów 

III po wbudowani na sprawdzenie: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
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- czy nie uległy zmianie geometryczne cechy ościeżnic, 
- wystąpienia uszkodzeń mechanicznych lub trwałych zabrudzeń, 
- prawidłowości osadzenia (odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2 mm z 1m 

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę). 
- dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- sprawności działania, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PPN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków. 
PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 
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ST5  OKŁADZINY I OKŁADZINY AKUSTYCZNE ŚCIAN 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie okładzin ścian z materiałów akustycznych przy zastosowaniu wyrobów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.2. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. SYSTEMY I MATERIAŁY OKŁADZIN ŚCIAN  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Okładzina akustyczna z płyt MDF  
- panel akustyczny z niepalnego MDF okleinowany jasnym fornirem lub laminatem HPL (np.: brzoza) 
- panel akustyczny z niepalnego MDF pokryty filcem w kolorze jasny błękit 
Zastosowanie: ściana korytarzowa w pokoju 412 
 
2.2. Okładzina z płyt MDF 
- panel z niepalnego MDF okleinowany jasnym fornirem lub laminatem HPL (np.: brzoza) 
Zastosowanie: ściany A, B i okienna w pokoju 412 
 
2.3. Okładzina z płyt MDF 
- panel z niepalnego MDF okleinowany jasnym fornirem lub laminatem HPL (np.: jasny dąb) 
Zastosowanie: ściany A w pokoju 411 oraz C i D w pokoju 4A 
 
2.4. Obudowy grzejników 
- obudowa z paneli z niepalnego MDF okleinowany jasnym fornirem lub laminatem HPL (np.: brzoza) 
Zastosowanie: grzejniki w p. 412 
 

2.5. Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty elastyczne, 
 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu wbijane i wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych wg pkt. 2.3. 
Do mocowania płyt do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
 wkręty stalowe   Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 
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blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,  

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące i być  
zabezpieczone przed korozją.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania obudów ścian 
Wykonywanie obudów ścian z materiałów drewnopochodnych należy wykonywać przy użyciu 
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały obudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty okładzinowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów jest spięty taśmą stalową. 
Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 

4.3. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy ścian powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie 
wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny ścian należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.5. Montaż okładzin z płyt na ścianach  
5.5.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 

do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 
do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w rzędach powinny być wyrównane względem siebie i tworzyć prostą linię. 

5.5.2. Mocowanie płyt 
Mocowanie płyt do rusztu systemowe niewidoczne powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
podanymi  w projekcie warsztatowym. Otwory w płycie muszą mieć średnicę większa od średnicy 
wkręta. Wytrzymałość łączników powinna odpowiadać przewidzianym obciążeniom.  
Niedopuszczalne jest stosowanie wkrętów z łbem wpuszczanym. Nie dopuszcza się do zbyt mocnego 
dociągania wkrętów. Przy mocowaniu płyty do szkieletu stalowego należy zwracać uwagę na: 

 otwory wiercone przed montażem płyt powinny być większe od średnicy wkrętu o 3 mm, 
 otwory w płytach muszą być współosiowe z otworami w pionowych elementach rusztu, 
 maksymalna długość płyty może wynosić 1500 mm, 
 bez nawiercania otworów można mocować płyty za pomocą wkrętów z krawędziami tnącymi 

pomiędzy częścią wiercącą a gwintem, rozwiercających otwory w płycie na większe od 
średnicy samego wkręta, 

 płyt nie wolno mocować przez dwa kolejne elementy szkieletu. Pomiędzy płytami, jak i 
elementami rusztu należy zostawić szczelinę umożliwiającą kompensację spowodowaną 
rozszerzalnością cieplną i wpływem wilgoci.  

Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia). Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być 
mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte 
kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty. 
Wymiary przedstawione są w projekcie architektonicznym Pomiędzy płytami powinno być zachowana 
szczelina szerokości min. 6 mm  Płyty mocuje się do profili stalowych blachowkrętami lub nitami. W 
razie potrzeb złącza poziome zaopatruje się w listwy poziome –płaskie bądź opierzenia , zgodnie z 
projektem. Konstrukcja obróbek blacharskich opisana jest w projekcie architektonicznym. Opierzenie 
nie powinno zasłaniać kanału wentylacyjnego, powinno umożliwiać swobodny przepływ powietrza przy 
dolnej i górnej krawędzi płyt. Pod dolną krawędzią płyt powinny być mocowane perforowane listwy 
metalowe przeciwko owadom i gryzoniom. Przy montażu płyt należy zwracać uwagę, aby elementy 
rusztu i opierzenia nie zamykały pionowo ukierunkowanego kanału wentylowanego za płytą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Wyniki badań  
Wyniki badań płyt okładzinowych z materiałów drewnopochodnych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania zgodne z 
pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 20 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych KNR 2-02 
Konstrukcje  budowlane i Rozdziału 10 Stolarka KNR -W 2-02. 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
kurzu i luźnych resztek zaprawy i betonu. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość wykonania rusztów,  
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 równość i płaskość powierzchni, 
 przyleganie okładziny do rusztu, 
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie okładzin powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi 
z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi od 
linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego poziomego 

 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji 

Nie większa niż 1 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie więcej niż 2 
mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem  nie większej niż 2 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 1 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  
Ogólne zasady dotyczące płatności  podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
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PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych. 

PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. 
Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników 
PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie 
PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie 

stabilności wymiarowej 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 

Kraków 1996r. 
 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych 
 Montaż systemów suchej zabudowy. Instrukcja producenta. 
 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 
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ST6  INSTALOWANIE ZABUDÓW G-K I SUFITÓW PODWIESZANNYCH 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian gipsowo-kartonowych, zabudów ściennych i sufitów podwieszonych z 
kratownic stalowych, modułowych z blachy nierdzewnej w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do 
których wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.2.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Zabudowy sufitowe z płyt G-K 

 ruszt stalowy na profilach CD 60 i C60. 
 płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm, płytowanie pojedyncze 
 akcesoria montażowe (wkręty, wieszaki, taśmy itp.) 

Zastosowanie: dabinet dyrektora chóru pokój 4 
2.2. Ścianka działowa z płyt G-K  

 konstrukcja systemowa z profili zimnogiętych, 
 akcesoria montażowe(wieszaki systemowe, wkręty, taśmy itp.), 
 płyty gipsowo- kartonowe, zwykłe gr. 12,5 mm, płytowanie obustronne podwójne 
 wełna mineralna gr. min. 7,5 cm 

Zastosowanie: ścianka pomiędzy pokojem 411 i 412 

2.3. Sufit podwieszony kratownicowy 
 konstrukcja systemowa z profili zimnogiętych, 
 akcesoria montażowe(wieszaki systemowe, wkręty, taśmy itp.), 
 kratownica z blachy stalowej nierdzewnej 

Zastosowanie:  pokój 4A. 
2.4. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm zwykłe  
Płyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999   Płyty gipsowo-kartonowe 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Lp. Wymagania GKB Zwykła 
1. 2. 3. 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, krawędzi 
2.  Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 
karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje w 
mm:grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

 
12,5±0,5; 20,0±0,5 
1200 (+0,0; -5,0) 

2000-3000 (+0,0; -5,0) 
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0 

 

4. Masa 1 m2 w kg 
płyty o grubości 
12,5 
20,0 

 
 

≤12,5 
16,0-20,0 
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5. Wilgotność w % ≤10,0 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu w min. 20 

7. Klasyfikacja ogniowa niepalne 
8. Oz- 

nako- 
wa- 
nie 

napis na tylnej 
stronie nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN ......, data produkcji 

kolor kartonu Szary jasny 
barwa napisu Niebieska 

 

Próba zginania 
 
Grubość 
nominalna 
płyty w mm 

 
Odległość podpór 
w mm 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 
Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle do kierunku włókien 
kartonu 

 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 
20,0 800 500  0,8  
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2.5. Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów stropów podwieszonych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997: 
Dla stropów z płyt dekoracyjnych z wełny skalnej: 

 profile główne teowe 24x38 mm, l=3600 mm, 
 profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=1200 mm, 
 profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=600 mm, 
 profil przyścienny kątowy perforowany 19x24 mm, l=3600mm. 

Dla profili powlekanych grubość powłoki poliestrowej powinna wynosić 20μm, odporność na odrywanie 
powłoki – stopień 0. 
Nie dopuszczalne jest odchylenie kształtownika od prostoliniowości. 
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

2.6. Akcesoria mocujące  
Akcesoria stalowe : 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 wieszaki kotwowe,  
 wieszaki dwuhakowe, 
 pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych wg pkt. 2.3. 
Inne akcesoria : 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 
mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Wkręty: 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między 
sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
 wkręty stalowe  Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem  

krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,  

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące i być  
zabezpieczone przed korozją.  
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2.7. Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania podawane są przez producenta na opakowaniach. 
2.8. Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów  dla 
poszczególnych wyrobów. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów 
Wykonywanie sufitów podwieszanych należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i drobnego 
sprzęty budowlanego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały systemów zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
datę produkcji i nr partii, 
wymiary, 
liczbę sztuk w pakiecie, 
numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych 
poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów 
jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na 
drugim. 
4.3. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
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Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach 60-80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż okładzin z na rusztach stalowych 
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.  
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.3.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

Grubość płyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi  w mm 

6,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 
 

12,5 
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5.4. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

5.5. Sufity dekoracyjne kratownicowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy sufitowej powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 
wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje 
się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca 
przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane aby z obu stron 
przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości kraty sufitu. Mocowanie 
profili następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych 
trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków 
podwiesza się profile kratownicowe, następnie poziomuje.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię sufitów podwieszonych oblicza się w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania 
zgodne z pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 20 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych KNR 
2-02 Konstrukcje budowlane. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
z kurzu. 

8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

1. 2. 3. 4. 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 

od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

pionowego 

 

poziomego 
 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 szt na całej 
długości łaty kontrolnej 
2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości  

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem  nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 
mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

 odbiorze. 
PN-B-79405    Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
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PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa 
PN-78/H-93461.26  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 

przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 

przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,  

odpornych 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV,  
Kraków 1996r.  

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,  
Warszawa, 2005. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa  
1997 

4. Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych 
5. Montaż systemów suchej zabudowy. Instrukcja producenta. 
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ST 7  MALOWANIE 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznych powłok malarskich stanowiących warstwę ochronną, do której wykonania 
zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych: 

 zeskrobanie i zmycie starej farby , 
 przygotowanie podłoża, 
 malowanie ścian i sufitów, 
 malowanie balustrad schodowych, 

1.1. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

12. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”  

2.1. Farba emulsyjna 
Wodorozcieńczalna farba emulsyjna (lateksowa), odporna na szorowanie przeznaczona do 
wykonywania gładkich i bardzo odpornych na uszkodzenia powłok malarskich. Kolorystyka wg 
projektu. 
2.2. Preparat gruntujący 
Preparat gruntujący do podłoży 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
3.1. Sprzęt  
Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby 
chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
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5.2 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
a)podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 
b)w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0oC, 
2.w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tbl 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 

Tbl 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża, w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz 
armatury oświetleniowej, 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: - 

 wykonaniu białego montażu 
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w pkt 5.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 
narożników) ze względu na niską wydajność;  

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
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 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 
gruntu w podłoże.  

Nakładanie wałkiem  
 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;  
 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny  

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

5.4. Wykonanie powłoki malarskiej farba emulsyjną akrylową 
Przygotowane podłoże pkt 5.2., zagruntować rozcieńczoną farbą. Malować dwa razy przy użyciu 
pędzla, wałka lub natrysku wysokociśnieniowego pkt 5.5. Nie malować powierzchni o temperaturze 
niższej niż +5 oC. Temperatura nakładania farby od 10 do 30 °C. Do nakładanie kolejnych warstw 
może na przystąpić po 2 h. 
Pełne użytkowanie po 2 godzinach po naniesieniu farby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

6.1. Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 

 wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 
 zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta 
 odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub 

bawełnianą w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
nie wystąpiły na szmatce ślady farby 

 przyczepność powłoki  
 na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie 

 na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 
 odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu 
oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8.1.Odbiór robót malarskich 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5.5 i 5.6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” . 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r. 
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ST 8  KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek z wykładzin dywanowych z płytek, stanowiących warstwę ochronną, do której wykonania 
zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normą PN-ISO 6707-1 oraz przepisami i oznaczają: 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Użyte do realizacji zamówienia materiały muszą spełniać „wymagania przeciwpożarowe dla 
elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.(z póz. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny tekstylne odpowiadające normom państwowym 
lub aprobatom i atestom  

2.2. Wykładzina dywanowa w płytkach  
Wykładzina dywanowa w płytkach układana w pom. administracyjnych wg projektu: 
OPIS CECHY NORMA DANE TECHNICZNE 
Typ wykładziny   płytki 
Wymiar płytki   50x50cm 
Kolor   wg projektu 
Rodzaj splotu   pętelkowy, cięty, 
Rodzaj włókna   antyelektrostatyczne  
Wysokość runa:  5,5 mm 
Rodzaj spodu   APO poliolefinowy stabilizowany 
Klasa użytkowa  Klasa 4 - do bardzo intensywnego 
użytkowania 
Klasa ogniotrwałości  trudno zapalna: Bfl-s 1 lub Cfl-s1  

2.3. Emulsja antypoślizgowa  
Emulsja antypoślizgowa do układania płytek tekstylnych:  

 po rozprowadzeniu nabiera właściwości lepiących 
 zapobiega przesuwania się płytek 
 ułatwia demontaż 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
 narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
 pojemniki do kleju, 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Wykładziny dywanowe należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania posadzek z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod wykładziny tekstylne (szlichta betonowa) powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od 
płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące 
na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do 
układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć  
5.4. Wykładzina dywanowa w płytkach. 
Montaż płytek wykonywać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do późniejszych warunków 
eksploatacji. Jeżeli w trakcie dostawy bądź magazynowania płytek temperatura otoczenia była niższa 
niż 10°C należy płytki odpakować i pozostawić w temperaturze pokojowej w celu aklimatyzacji. Płytki 
należy instalować w temperaturze nie niższej niż 10°C. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, 
że oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą 
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny.  
Układać na emulsji antypoślizgowej, dostępnej u większości producentów klejów. 
Emulsję antypoślizgową należy rozprowadzić po posadzce gąbczastym wałkiem malarskim. Ilość nie 
powinna przekraczać 100g/m2 (zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta!) z tym, 
że nie jest konieczne rozprowadzanie masy na całej powierzchni podłogi (za wyjątkiem podłóg 
podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu nabrania przez masę 
właściwości lepiących (patrz instrukcja na opakowaniu masy). 
Płytki układać w taki sposób, aby strzałki wytłoczone na spodzie płytek skierowane były w tą samą 
stronę. Płytki na podłogach podniesionych układać naprzemiennie tak, aby krawędzie płytek nie 
pokrywały się z krawędziami modułów podłóg systemowych. (Optymalny efekt zapewni dodatkowo 
ułożenie płytek strzałkami skierowanymi do okna, a jeśli okna są na kilku ścianach - do okna 
naprzeciw drzwi wejściowych.) Nie należy rozpoczynać układania od ściany. Zawsze należy 
rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu mniej więcej w środku pokoju lecz tak, aby przy 
ścianach docinane płytki miały szerokość nie mniejszą niż 15 cm. Układanie zaczynać od 
wyznaczonego „środka" promieniście do ścian. 
Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą przy ścianach. Cięcie powinno zawsze 
„wychodzić" na ścianę. 
Pomieszczenia można używać natychmiast po zakończeniu prac montażowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania posadzki z wykładzin tekstylnych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej przez sprawdzenie: 

 przyczepności wykładziny, do podłoża. 
 odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i 

poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na m) 

 prawidłowości przebiegu spoin. 
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin tekstylnych jest metr kwadratowy (m2).  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru posadzek z wykładzin tekstylnych. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny tekstylnej nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie 

wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z 
wykładziny . 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 

8.3.Odbiór posadzek z wykładzin 
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych przeprowadzać zgodnie z normą PN-76/8841-21 
„Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”. 
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Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 połączenia posadzki z podłożem 
 prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
 wykończenia posadzki  

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 

 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
 zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 
posadzki, wydanie ARKAD – 1990r. 

UWAGA! 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w normach i innych dokumentach 
odniesienia wymienionych w niniejszej ST. 
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ST 9  KŁADZENIE PARKIETU 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Niniejsza ST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzki z deszczułek parkietowych ( i uzupełnienia lub przełożenia) przy użyciu 
materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.2. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały używane w robotach posadzkowych powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 
Przed montażem panele przechowywać w pozycji poziomej co najmniej 24h, w zamkniętym 
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia. 

2.2. Deszczułki lite 
deszczułki posadzkowe lite z drewna dębowego lub jesionowego (wg projektu), 
uniwersalne -  gr. 19 mm, 
wilgotność 8-13% 
klej winyl-emulsyjny do parkietu, 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi: 

 cykliniarka do podłóg 
 piła tarczowa 
 piła otwornica 
 piła lisi ogon 
 ukośnica 
 młotek 
 szpachelka, 
 łata, 
 popychacz do paneli 
 pasy naprężające do paneli  
 kątownik  
 sznur murarski i inne. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie założoną jakością 

4.1. Ogólne wymagania  
4.3. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić zamkniętymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
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Parkiet z deszczułek dębowych w oryginalnym opakowaniu opakowaniu należy transportować 
zamkniętym samochodem, żeby nie były narażone na działanie wpływów atmosferycznych, jak deszcz 
czy mróz. Muszą podczas transportu leżeć na płaskim podłożu. Listwy przypodłogowe również należy 
transportować zamkniętym samochodem (listwy łatwo przyjmują wilgoć i podlegają zniekształceniu). 
Przechowywanie większych partii zalecane jest w oryginalnym opakowaniu, na równym podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do robót posadzkowych (układania paneli podłogowych, przyklejania deszczułek i innych) można 
przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych instalacyjnych po wyschnięciu podkładu. 
W przypadku gdy dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym będzie przekraczać 3% a 
w podkładzie gipsowym 1,5%, termin wykonania posadzek należy przesunąć. 
Posadzki z materiałów drzewnych wykonywać w temperaturze pokojowej 18oC ale nie niższej niż 10oC 
i przy wilgotności względnej powietrza max 70%. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń.  
Podłoże musi być czyste, suche i wystarczająco wytrzymałe. Za pomocą łaty lub sznura murarskiego 
należy sprawdzić, czy posadzka jest równa. Nierówności przekraczające 3 mm szlifuje się lub 
wypełnia masą szpachlową. 

5.3. Posadzki z deszczułek litych 
Do układania posadzki metodą przyklejania do podkładu należy stosować deszczułki łączone na 
wpust i pióro, własne lub obce. Posadzka powinna być wykonana z deszczułek tego samego rodzaju, 
typu i wymiarów. Podkład pod posadzkę z deszczułek powinien być zagruntowany odpowiednim 
środkiem gruntującym. Po wyschnięciu zagruntowanego podkładu nanosi się cienką warstwę kleju na 
takiej powierzchni aby przyklejenie deszczułek nastąpiło przed wyschnięciem kleju. W czasie 
układania deszczułki przesuwać lekko po powierzchni, aby nastąpiło dobre nawilżenie klejem jej 
spodu. Każdą deszczułkę docisnąć do poprzednich uderzeniami młotka za pośrednictwem 
drewnianego klocka. Wszystkie deszczułki muszą być trwale przyklejone do podkładu. Deszczułki 
układać według ustalonego wzoru, a jeżeli pasami, to prostopadle do ściany okiennej. Na styku 
posadzki deszczułkowej z posadzką z innego materiału należy trwale wbudować płaskownik lub 
kątownik metalowy. 
Posadzka powinna być ułożona szczelnie. 
Dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna przekraczać 0,4 mm, a odchylenie 
posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
Między posadzką z deszczułek a ścianami, słupami itp. Pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości 
co najmniej10 mm. Szczeliny dylatacyjne wolne od zanieczyszczeń osłonić cokołami lub listwami, 
które powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości. Listwy łączy się na długości 
oraz w narożnikach wypukłych przez ścięcie końców pod kątem 45o, a narożach wklęsłych przez 
ścięcie pod kątem 135o.  
Po przyklejeniu posadzki i wyschnięciu kleju (czas schnięcia podaje producent kleju) całą 
powierzchnię szlifuje się, stosując , stosując papier ścierny o coraz mniejszym uziarnieniu. Przed 
ostatnim szlifowaniem szczeliny między deszczułkami należy zaszpachlować specjalną masą 
szpachlową. Po cyklinowaniu powierzchnię dokładnie odkurzyć i przetrzeć szmatką. Wykończenie 
posadzki w zależności od projektu może być woskowane, olejowane lub lakierowane. Dobór oleju 
zależy od przeznaczenia pomieszczenia i stopnia natężenia ruchu. 
Olej w mieszance z żywicą podkreśla naturalny wygląd drewna i powoduje, że powierzchnia podłogi 
jest przyjemna w dotyku i łatwo ją utrzymać w czystości. Jednak, aby zachowała odporność, trzeba ją 
fachowo konserwować kilka razy w roku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-76/8841-22 „Posadzki 
deszczułkowe. Wymagania i badania przy obiorze”,  
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Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

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

 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 wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania posadzek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań 
a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

 stan posadzek na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania posadzek przez sprawdzenie: 

 nierówności płaszczyzny poziomej przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym 
miejscu nie powinny większe niż 2mm ora 2 na całej długości łaty. 

 odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinny przekraczać 2 mm/m i 
3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

Badania murów (ścianek wewnętrznych) powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach 
PN-68/10020, PN-68/10024 i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Posadzki oblicza się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Z obliczonej powierzchni potrąca 
się powierzchnię słupów, pilastrów itp. większe od 0,25 m2. 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 

8.2. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-76/8841-22 „Posadzki deszczułkowe. Wymagania i 
badania przy obiorze”, 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek, 
 prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych, 
 prostoliniowość, 
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 szerokość spoin, 
 wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowanie listew podłogowych lub cokołów, 
 dopuszczalne odchyłki  
 wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
13.10.1. Normy 

PN-76/8841-22 Posadzki deszczułkowe. Wymagania i badania przy obiorze. 
PN-64/B-95002 Podłogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne.  
PN-76/8841-20 Posadzki drewniane mozaikowe płytowe z desek posadzkowych, 
PN–EN–ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 4, 
Arkady, Warszawa, 1990 
Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2004. 
Aprobaty techniczne i karty katalogowe materiałów i wyrobów podłogowych 
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ST 10  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu : 

 wykucie bruzd dla przewodów, 
 wymianę przewodów elektrycznych , 
 przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe, 
 montaż opraw oświetleniowych, 

do których wykonania zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych 

1.1. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”  
2.1 Przewody wtynkowe elektroenergetyczne 
Przewody wtynkowe typu YADY 3x1,5 mm2 
Przewody wtynkowe typu YADY 3x2,5 mm2 
2.2 Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe, dostropowe, nastropowe, zawieszane, kompletować zgodnie z zestawieniem 
wg projektu. Osprzęt do montażu opraw oświetleniowych: 
kołki kotwiące,. 
2.3. Osprzęt wtynkowy 
- gniazda wtynkowe i łączniki instalacyjne IP20 o podwyższonym standardzie, kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt do wykonywania instalacji elektrycznych 
Roboty  należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,  
niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie prac. Jeżeli nie uzgodniono 
inaczej, Wykonawca nie będzie organizował dostaw materiałów wcześniej niż 30 dni przed ich 
wbudowaniem. Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru, nie później niż 3 dni przed planowaną 
dostawą, o terminie dostawy i umożliwi ocenę jakości materiału w momencie dostawy na Plac 
Budowy. Inspektor nadzoru, skontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji oraz 
kompletność wymaganych dokumentów w momencie dostawy lub później, jednak zawsze przed ich 
wbudowaniem.  
W przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów, Wykonawca pozyska te materiały z innego źródła. 
Inspektor nadzoru,każdorazowo ustali tryb akceptacji i zamówienia materiałów z alternatywnego 
źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z 
badaniami laboratoryjnymi i zamianą wadliwych materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli, zgodnie z wymogami Specyfikacji. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania terenu 
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lub innych uzgodnionych wcześniej z Inżynierem. Materiały budowlane składowane tymczasowo będą 
zabezpieczone przed kradzieżą przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania 
prac instalacyjnych instalacji elektrycznych. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem  
5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby: 

 przy najwyższej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie została 
przekroczona temperatura graniczna; 

 w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia; 
 skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były 

zminimalizowane; 
 części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie 

były odpowiedni zabezpieczone; 
 elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, 

o ile nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia; 
 wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane; 

5.2. Oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie 
Istniejące oświetlenie jest częściowo demontowane i nową instalację wykonać zgodnie z projektem.  
Oprawy oświetleniowe wyspecyfikowane w projekcie montować zgodnie z zaleceniami producentów 
używając akcesoriów osprzętu systemowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne”. 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 

7. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i pomiaru w terenie są: 
m    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
elem. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór  
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Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 
robót. 
Odbiory międzyoperacyjne 

 Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych robót. 

 Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, 
którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel 
Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

 Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 
wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

 Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy 
przeprowadzić próby montażowe ,obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie 
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. 
W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego 
wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

 Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić 
oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia 
elektryczne spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich 
normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych 
uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić 
należy: 

Odbiór końcowy 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić zgodność wykonanych dokumentacją projektową, warunkami technicznymi 
wykonania, normami i przepisami; 

 dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich 
potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.2. Wykaz czynności kontrolnych  
Instalacja oświetleniowa  
Korzystając z zatwierdzonych rysunków instalacyjnych sprawdzić układ oświetlenia.  
Korzystając z zatwierdzonych rysunków instalacyjnych sprawdzić układ oświetlenia awaryjnego. 

 sprawdzić, czy każda oprawa jest uziemiona. 
 sprawdzić sposób mocowania opraw. 
 sprawdzić, czy kable są odpowiednio zamocowane w zaciskach. 
 sprawdzić uszczelnienia dławikowe kabli. 
 sprawdzić wysokość mocowania wyłączników i gniazd. 
 sprawdzić poprawność funkcjonowania instalacji. 
 sprawdzić poziomy oświetlenia. 
 sprawdzić, czy lampy zakodowano właściwymi kolorami. 
 sprawdzić stopień ochrony. 
 sprawdzić, czy sprzęt przeciwpożarowy jest właściwie oświetlony. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania  cieplnego. 

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

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

PN-HD 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51. 
Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 

PN-HD 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-52. 
Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-HD 60364-5-559 : 2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55. 
Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Sekcja 559:  Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

PN-84/E-02033 Oświetlenie 

. 
 
UWAGA! 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w normach wymienionych w 
niniejszej ST. 


