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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 

„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 
W WARSZAWIE” 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy następującego zakresu robót: 

a) konstrukcyjnych – roboty rozbiórkowe, wykonanie żelbetowych biegów 
schodowych, wzmocnienie istniejących i wykonanie nowych podciągów 
i nadproży, wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie murowanych filarów 

b) wykonanie ścian murowanych wewnętrznych 

c) wykonanie ścian gipsowo – kartonowych  

d) wykonanie warstw izolacyjnych dachu 

e) wykonanie okładzin ściennych – tynki, płytki ceramiczne, roboty malarskie 

f) wykonanie posadzek – kamień, płytki gresowe, parkiet drewniany, cokoły, 
warstwy podposadzkowe 

g) wykonanie sufitów podwieszanych i tynków na stropach 

h) wymianę stolarki drzwiowej 

i) ślusarka – renowacja istniejących i wykonanie nowych balustrad, obróbki 
blacharskie przy atrapach kominowych, wyłazy dachowe, kratki wentylacyjne 
w atrapach kominów 

j) elementy wykończenia – dźwig platformowy dla niepełnosprawnych, parapety 
i blaty kamienne, lustra, elementy wyposażenia łazienek 

k) instalacje sanitarne 

l) instalacje elektryczne 

m) instalacje teletechniczne. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Książka obmiarów– akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
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wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Materiały – wyroby budowlane, o których mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, tj. każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich 
częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w 
stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. Składa się z projektów 
budowlanego, wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do pełnienia 
obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
 

1.4. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia 
 

1.4.1. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty: 
− Projekt wykonawczy - konstrukcja 
− Projekt wykonawczy – architektura  
− Projekt wykonawczy – instalacje wod-kan 
− Projekt wykonawczy – instalacje grzewcze 
− Projekt wykonawczy – instalacja wentylacji mechanicznej 
− Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne i niskoprądowe 
− Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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 1.4.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego 
harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej. 

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszystkich robót tymczasowych 
potrzebnych do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2., w szczególności 
obejmujących wykonanie (montaż i demontaż) rusztowań oraz wszystkich konstrukcji 
i elementów zabezpieczających prowadzenie robót oraz obiektów zagospodarowania terenu 
budowy i zaplecza wykonawcy. 

 
1.6. Teren budowy 

 
1.6.1.  Informacje o terenie budowy 

 
Obiekt jest wkomponowany w istniejącą zabudowę i układ komunikacyjny na terenie 

działki. 

 Roboty będą wykonywane w nieczynnym budynku, wpisanym do rejestru zabytków. 
Wymagać się będzie prowadzenia robót w sposób mało uciążliwy dla otoczenia. 
W szczególności od wykonawcy wymagać się będzie zabezpieczenia już wykonanych prac 
w budynku np. elewacji, a wszelkie szkody będą musiały być naprawione na koszt wykonawcy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i wykonywania robót 
w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i końcowego odbioru. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie wymagane 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, środki ochrony robót umożliwiające użytkowanie 
budynku. 
 Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 
Ochrony środowiska naturalnego. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i wszelkich urządzeń zlokalizowanych na 
terenie prowadzenia robót. 

Wykonawca winien uwzględnić w projekcie organizacji robót ograniczoną powierzchnię 
na przechowywanie i składowanie materiałów. Zamawiający udostępni (wskaże) Wykonawcy 
miejsce na magazyn przyobiektowy.  

Wykonawca winien zorganizować sobie zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym 
z Zamawiającym. 

Inne informacje dotyczące uwarunkowań terenu budowy zgodne z projektem 
architektoniczno - wykonawczym. 

 
1.6.2. Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy i książkę obmiaru robót (o ile w umowie będzie wymagane jej prowadzenie) 
oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz 
z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 
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1.6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 
robót, zaniedbania lub braku działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  
 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza, pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.5. 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.6.6. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z inspektorem nadzoru realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
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2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 
17 lipca 2002 r.). 

 
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i 
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i 
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.7. Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

Specyfikacja obejmuje następujące roboty wg Wspólnego słownika zamówień - CPV: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262520-2 Roboty murowe 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą 
 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
– zgodnie z opisem w projekcie budowlanym, właściwymi normami lub aprobatami 
technicznymi. 
 
2.1. Materiały przewidziane do zastosowania opisane są szczegółowo w dokumentacji 
projektowej Projekt wykonawczy - architektura „Przebudowa budynku Muzeum Woli przy 
ul. Srebrnej 12 w Warszawie” 

 
2.2. 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. 
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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. Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez 
Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań i ograniczeń.  
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.  

Dobór sprzętu, maszyn i urządzeń, w tym rusztowań dokonuje na własną 
odpowiedzialność Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany zastosować i eksploatować 
sprzęt, w tym rusztowania zgodnie z Informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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. 
 
4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy czym środki transportu muszą być dostosowane do usytuowania budynków 
i warunków ruchu na terenie miasta Warszawy. W związku z tym na Wykonawcy leży 
obowiązek uzgodnienia z władzami miasta typu środków transportu, trasy przejazdu oraz 
w jakich godzinach ten transport może być realizowany.  

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

Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą 
po stronie Wykonawcy. 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Na żądanie zamawiającego wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
zaakceptowania: przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości, obejmujący zamierzony 
sposób wykonywania robót, rozwiązania techniczne i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót wg wymaganej jakości. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych zgodnie z projektem 
budowlanym, właściwymi normami, aprobatami technicznymi oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej.  
 
6.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi nadzoru. 

Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora nadzoru. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, zasadami obmiaru oraz w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru) o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru jest dostarczony 
przez Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 
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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 całym okresie trwania robót. 

Zasady obliczenia ilości robót w obmiarze są zgodne z zasadami przyjętymi w 
przedmiarze. 
 

8. Odbiór robót  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
O ile nie przewidziano w umowie inaczej, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie 
później niż 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia zakończenia 
robót). 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru końcowy robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową, 
b) Specyfikację Techniczną. 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
d) Receptury i ustalenia technologiczne. 
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 

laboratoryjnych. 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
h) Instrukcje obsługi. 
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór po upływie rękojmi 
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 Odbiór po upływie rękojmi odbywa się pod koniec okresu rękojmi. Należy przygotować 
następujące dokumenty: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu odbioru końcowego, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego, jeżeli były zgłoszone, 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.6. Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowymi zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 “Odbiór końcowy robót” i uwag użytkownika 
zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
 
 
9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Wszystkie prace towarzyszące nie są przedmiotem odrębnej wyceny i rozliczeń. Przyjmuje 
się, że koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach jednostkowych robót 
podstawowych wymienionych w przedmiarze robót. 

Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań 
wykonawca kalkuluje w ofercie. Zamawiający zatem nie będzie uwzględniał dodatkowych 
kosztów za niewłaściwą organizację pracy i nieefektywny czas postoju rusztowań przy 
budynku. 
Zdemontowane materiały i gruz wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 

- Projekt wykonawczy  
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 
2002 r.). 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 

1 

SST-01 – KONSTRUKCJA 

CPV-45110000-1; CPV-45262300-4; CPV-45262520-2; CPV-45262400-5 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ...............................................................................................................................................2 

1.1 Przedmiot SST ...........................................................................................................................2 

1.2 Zakres stosowania SST ..............................................................................................................2 

1.3 Zakres robót objętych SST ........................................................................................................2 

1.4 Określenia podstawowe ...........................................................................................................2 

1.5 Użycie nazw własnych ..............................................................................................................2 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................2 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją ................................................................................3 

2. MATERIAŁY .......................................................................................................................................3 

2.1 Wymagania ogólne ...................................................................................................................3 

2.2 Wymagania dla elementów konstrukcji stalowych ..................................................................3 

2.3 Wymagania dla materiałów zastosowanych do wykonania robót betonowych ......................4 

2.4 Wymagania dla materiałów zastosowanych do wykonania robót murarskich ........................5 

2.4.1 Cegła pełna kl. 15 .................................................................................................................5 

2.4.2 Zaprawa murarska do ścian murowanych z cegły ...............................................................5 

2.5 Wymagania dla materiałów zastosowanych do wykonania robót zbrojarskich ......................5 

2.6 Składowanie materiałów ..........................................................................................................7 

2.6.1 Składowanie cegieł...............................................................................................................8 

2.6.2 Składowanie zapraw gotowych............................................................................................8 

3. SPRZĘT ..............................................................................................................................................8 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .....................................................................................8 

3.2 Sprzęt do wykonania robót ......................................................................................................8 

4. TRANSPORT ......................................................................................................................................9 

5. WYKONANIE ROBÓT .........................................................................................................................9 

5.1 Wykonanie robót murarskich ................................................................................................ 10 

5.2 Wykonanie robót betonowych .............................................................................................. 10 

5.3 Ogólne warunki wykonywania robót zbrojarskich ................................................................ 14 

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia .................................................................................................. 14 

Czyszczenie prętów ........................................................................................................................ 14 

Prostowanie prętów. ...................................................................................................................... 14 

Ciecie prętów zbrojeniowych ......................................................................................................... 14 

Odgięcia prętów, haki .................................................................................................................... 14 

5.3.2 Montaż zbrojenia .............................................................................................................. 15 

5.4 Wykonanie robót z konstrukcji stalowych ............................................................................ 15 

5.5 Wykonanie robót ciesielskich ................................................................................................ 15 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................... 15 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót .................................................................. 15 

6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót........................................................................ 16 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 

2 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................... 16 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 16 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 17 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ........................................................................................................... 17 

10.1 Normy .................................................................................................................................... 17 

10.2 Dokumentacja projektowa .................................................................................................... 17 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót konstruk-

cyjnych związanych z przedsięwzięciem pod nazwą:  ”PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY 

UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

realizacji prac budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wykonanie: 

- Robót zabezpieczających (podparcie, stemplowanie stropów, podciągów); 

- Robót rozbiórkowych i wszelkiego rodzaju wykuć; 

- Konstrukcji stalowych; 

- Robót betonowych; 

- Robót murarskich; 

- Robót tynkarskich; 

- Robót zbrojarskie; 

- Roboty ciesielskie. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia mate-

riałowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 

o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-

nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 

zmian i poprawek. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138 poz. 935, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materia-

łów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt. 2. 

Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę 

lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną lub też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN 

lub AT. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowa-

nych materiałów. 

2.2 Wymagania dla elementów konstrukcji stalowych 

– stal konstrukcyjna S235JR – zgodnie z oznaczeniem wg normy PN-EN 10027-1:2016-12, 

– stal konstrukcyjna powinna spełniać wymagania norm (w zależności od rodzaju): PN-EN 

10034:1996/Ap1:1999, PN-H-93452:2006, PN-EN 10024:1998, PN-H-93419:2006/Az1:2009, 

– kształtowniki powinny mieć atesty hutnicze, zaświadczenia odbioru, mieć wybite stałe ocecho-

wanie, 

– wady powierzchniowe: powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

– na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

I pęknięcia widoczne gołym okiem, 
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– wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

◦ mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 

◦ nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopa-

trzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– profil, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów powinno być wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.3 Wymagania dla materiałów zastosowanych do wykonania robót betonowych 

Beton - zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgod-

ność” 

-materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych 

domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

-mieszanka betonowa całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwia-

jącym zagęszczenie wybraną metodą 

-beton stwardniały beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości 

Rodzaje betonu: 

-beton lekki o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 

-beton zwykły o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 

kg/m3 

-beton ciężki o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 

-zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody. 

-zaprawa cementowa mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

Klasa betonu – wg normy PN-EN 206-1 

-wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą 

-zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okre-

ślający beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach : 

 -walcowych o wysokości 300mm i średnicy 150mm 

-sześciennych o wymiarach 150x150x150mm. 
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-nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

-stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe 

-stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest- mniejszy niż 2%. 

-wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95% prawdo-

podobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wy-

konanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu -- 

Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 

Klasa betonu zgodnie z projektem. 

2.4 Wymagania dla materiałów zastosowanych do wykonania robót murarskich 

2.4.1 Cegła pełna kl. 15 

- Wymiary: 120 x 250 x 65 mm 

- Wytrzymałość znormalizowana: 25 Mpa; 

- Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku 

grubości przegrody λU: 0,47 W/mK; 

- Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: 0,25 m
2
K/W; 

2.4.2 Zaprawa murarska do ścian murowanych z cegły 

Zaprawa cementowo – wapienna M12, zgodnie z projektem. 

2.5 Wymagania dla materiałów zastosowanych do wykonania robót zbrojarskich 

Warunki techniczne wykonania prętów zgodnie z normami: 

PN-H-93220: SS-ENV 10080   

PN-82/H-93215  

DIN 488  

PN-ISO 6935-2  

PN-ISO 6935-2/Ak NEN 

6008  

BS 4449  

LNEC: E455-2002 LNEC: 

E460-2002   

gatunki stali do zbrojenia betonu  
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gatunek            norma     

B500B           PN-ENV 10080     

34GS, 18G2-b, St50B       PN-96/H-84023-6,   PN-82/H-93215  

RB 500W RB 400W-V, RB 500W-V    PN-ISO 6935-2   ,   

BSt500S; BSt500S-V       DIN 488   

FeB500 HWL          NEN 6008        

Grade 460           BS 4449   

A400NR5D          LNEC: E455-2002     

A500NR5D          LNEC: E460-2002     

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych objętych kontraktem stosuje się stal klas i gatunków wg doku-

mentacji projektowej : 

Klasy stali zbrojeniowej 

-zbrojenie główne A-IIIN (RB 500W) 

-zbrojenie rozdzielcze A-I ( St3S) 

2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej Pręty okrągłe żebrowane ze stali 

gatunku RB500W wg PN-ISO 6935-2 o następujących parametrach : 

• średnica pręta w mm 18-32 

• granica plastyczności Re(min) w MPa 500 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 550 

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

• wydłużenie (min) w % 10 

• zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 34GS wg PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 6-32 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 410 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 590 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 340 

- wydłużenie (min) A5 w % 16 
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- zginanie do kąta 90° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parame-

trach : 

• średnica pręta w mm 6-32 

• granica plastyczności Re(min) w MPa 355 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

• wydłużenie (min) w % 20 

• zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących para-

metrach : 

• średnica pręta w mm 5,5-40 

• granica plastyczności Re(min) w MPa 240 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 370 

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

• wydłużenie (min) w % 24 

• zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach : 

• średnica pręta w mm 5,5-40 

• granica plastyczności Re(min) w MPa 220 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 310 

• wydłużenie (min) w % 22 

• zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 

Gatunek stali zbrojeniowej wg projektu. 

2.6 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą 
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odpowiadać dane materiały budowlane. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych. 

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

2.6.1 Składowanie cegieł 

Ofoliowane na paletach. 

2.6.2 Składowanie zapraw gotowych 

Na paletach w workach, zabezpieczone przed szkodzącymi im warunkami atmosferycznymi. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego 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 SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku usta-

leń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-

ru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-

rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom do-

tyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 

i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbędne będzie stosowanie 

następującego sprzętu: do cięcia cegieł specjalny szeroki młotek, gilotyna do ciecia, pilarka kątowa 
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z tarczą do kamienia, kielnia, graca, mieszalniki do wykonywania zapraw murarskich, mieszadła elek-

tryczne do mieszania zapraw gotowych 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

– samochody dostawcze o ładowności 0,9 t, 

– samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t, 

– ciągniki kołowe z przyczepą. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne 

przed rozpyleniem. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie 

na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogo-

wym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt 2. powinien być zgodny z instrukcją 

producenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonane ściany powinny zapewnić osiągnięcie wymaganych przez dokumentację projektową para-

metrów dźwiękochłonnych i przeciwpożarowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki, w ja-

kich prace będą wykonywane. 

5.1 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-

tową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustaleń z Zamawiającym, dotyczących zasad roz-

liczenia materiałów pochodzących z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego. 

Ustalenia te określą zasady odzyskiwania określonych rodzajów materiałów pochodzących z rozbiór-

ki, wskazanych przez Zamawiającego, sposobu ich przekazania, składowania, rozliczenia finansowego, 

i innych ustaleń Zamawiającego. 

Zdemontowane materiały, które przewidziano według ustaleń Zamawiającego z Wykonawcą do od-

zysku stanowią własność Zamawiającego. 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 

10 

Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki zostaną przez Wykonawcę robót usunięte z placu budo-

wy. 

5.2 Wykonanie robót murarskich 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem w odniesieniu do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły na-

leży murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wy-

konanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

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

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze po-

lewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznosze-

niem murów. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan tech-

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

Wewnętrzne ściany wypełniające murować z pozostawieniem przerwy ~2 cm pod stropem. 

Nadproża nad otworami systemowe, prefabrykowane, na styku z elementami żelbetowymi wylewa-

ne.  

Ściany murowane stykające się z elementami żelbetowymi kotwić za pomocą łączników systemo-

wych. 

5.3 Wykonanie robót betonowych 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 

obejmującej: 

-wybór składników betonu, 

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

-sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

-sposób transportu mieszanki betonowej, 

-kolejność i sposób betonowania, 

-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

-sposób pielęgnacji betonu, 
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-warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

-zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidło-

wość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności 

-prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

-prawidłowość wykonania zbrojenia, 

-zgodność rzędnych z projektem, 

-czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą -wielkość 

otuliny, 

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

-prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylata-

cyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

-prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych -w betonową kon-

strukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

-gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie winny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. 

Roboty betoniarskie wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-

06251(norma wycofana bez zastąpienia) 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpi-

sem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w specyfikacji wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z do-

kładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
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Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsy-

powej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumen-

tacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

-w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

-przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, 

-przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wi-

bratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

-wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie pozio-

mej, 

-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w war-

stwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym, 

-kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m 

-belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

-czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu po-

winien wynosić od 30 do 60 s 
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-zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 

aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prosto-

padła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowa-

nia nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzed-

nio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniej-

sze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukła-

dania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7dni 

.Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas za-

bezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodosz-

czelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed desz-

czem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 

godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 

+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
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powinna spełniać wymagania normy PN-EN-1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.4 Ogólne warunki wykonywania robót zbrojarskich 

Warunki wykonywania określone w normie PN 91/5-10042, zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

-klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 

5.4.1 Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów 

Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone lub zabru-

dzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłusz-

cze. 

Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mecha-

nicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzeczne-

go prętów. 

Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Prostowanie prętów. 

Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Ciecie prętów zbrojeniowych 

Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty ucina się z 
dokładnością do 10mm. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać 
odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12mm. Pręty o większej średnicy należy odginać z kontrolo-

wanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
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5.4.2 Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Do zbrojenia należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego do-

kładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prę-
tów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudo-

wać stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbeto-

wego powinna wynosić co najmniej : 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 

- 0,03 m. - dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów 

- 0,025 m. - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 

Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Po wykonanym szkielecie zbrojeniowym chodzenie jest niedopuszczalne. 

Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystan-

sowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m., przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów 

należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na 

przemian. 

5.5 Wykonanie robót z konstrukcji stalowych 

Ściśle wg projektu. 

5.6 Wykonanie robót ciesielskich 

Ściśle wg projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez spraw-

dzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowa-

niach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 
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Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta, 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obej-

mować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właści-

wości technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany zgodnie 

z postanowieniami Polskiej Normy. Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom 

przedmiotowych norm nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do stosowania 

(dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – masy szpachlowe) 

Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 

W szczególności należy ocenić: 

– jakość zastosowanych materiałów, 

– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

Dopuszczalne odchylenie ściany od pionu nie powinno być większe niż 2 mm na wysokości 1m, jed-

nak nie więcej niż 3 mm na całej wysokości. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

– 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzo-

ru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych przez siebie robót niezależ-

nie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-

tora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw-

ne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 
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– wyniki badań i ich ocenę, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

– prace pomiarowe, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

– wykonanie ścian, naroży, 

– ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Ele-

menty murowe silikatowe 

2 PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Ele-

menty murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwy-

kłymi i lekkimi) 

3 PN-EN 772-13:2001 Metody badań elementów murowych – Część 13: Określenie 

gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie 

suchym (z wyjątkiem kamienia naturalnego) 

4 PN-EN 1996-1-1:2013-05  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji mu-

rowych. 

5 PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

6 PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 

Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbro-

jonych. 

 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych 

związanych z przedsięwzięciem pod nazwą: „PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. 

SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

realizacji prac budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót murowych i obejmują wykonanie: 

- Ścian murowanych z cegły pełnej lub dziurawki 

- Ścian murowanych z bloczków wapienno – pisakowych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia mate-

riałowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 

o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-

nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 

zmian i poprawek. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. 
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Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 

poz. 1409, z późniejszymi zmianami), 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881, z późniejszymi zmianami), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 

2010 r. Nr 138 poz. 935, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materia-

łów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt. 2. 

Każde rozwiązanie systemowe zastosowane do wykonania ścian murowanych powinno posiadać 

ważną Aprobatę Techniczną potwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie wydaną 

przez jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie 

sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-

dowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę 

lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną lub też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN 

lub AT. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowa-

nych materiałów. 

2.2 Wymagania dla materiałów zastosowanych do wykonania ścian murowanych 

Przy wykonywaniu prac należy zachować zasadę doboru materiałów od jednego producenta. Wymia-

ry przyjętych elementów muszą zapewnić realizację grubości murów zgodną z dokumentacją.  

2.2.1 Bloczki wapienno-piaskowe np. Silka  lub równoważne 

- Tolerancja wykonania (wysokość) – 1 mm, 

- Klasa wytrzymałości na ściskanie – 15 MPa, 

- Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,46 W/mK, 

- Mrozoodporność (liczba cykli) – 50, 

- Klasa gęstości – 1,4. 

- Norma PN-EN 771-2+A1:2015-10. 

2.2.2 Zaprawa murarska do ścian z bloczków wapienno-piaskowych 

Zaprawa murarska wskazana przez producenta bloczków wapienno-piaskowych. 

Szerokość spoin: 1-3 mm 
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2.2.3 Zaprawy do murowania bloczków systemowych 

- Jeśli stosowane do wykonania murów pustaki i bloczki są elementem systemu ich 

producenta – do murowania ścian należy stosować zaprawy systemowe tego samego 

producenta. 

- Ilość wody i sposób przygotowania mieszanki z zaprawy systemowej – według 

instrukcji producenta zaprawy. 

- Do murowania ścian zewnętrznych należy stosować zaprawę termoizolacyjną 

wskazaną przez producenta systemu. 

2.2.4 Nadproża otworów w ścianach murowanych z bloczków systemowych 

Należy stosować belki nadprożowe lub rozwiązania w zakresie nadproży wskazane przez producen-

tów pustaków betonowych i ceramicznych. 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą 

odpowiadać dane materiały budowlane. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych. 

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

2.3.1 Składowanie bloczków i cegieł 

Ofoliowane na paletach. 

2.3.2 Składowanie zapraw gotowych 

Na paletach w workach, zabezpieczone przed szkodzącymi im warunkami atmosferycznymi. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego 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 SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku usta-

leń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-

ru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-

rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom do-

tyczącym jego użytkowania. 
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Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 

i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbędne będzie stosowanie 

następującego sprzętu: do cięcia cegieł specjalny szeroki młotek, gilotyna do ciecia, pilarka kątowa 

z tarczą do kamienia, kielnia, graca, mieszalniki do wykonywania zapraw murarskich, mieszadła elek-

tryczne do mieszania zapraw gotowych 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

- samochody dostawcze o ładowności 0,9 t, 

- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t, 

- ciągniki kołowe z przyczepą. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne 

przed rozpyleniem. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie 

na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogo-

wym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt 2. powinien być zgodny z instrukcją 

producenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonane ściany powinny zapewnić osiągnięcie wymaganych przez dokumentację projektową para-

metrów dźwiękochłonnych i przeciwpożarowych. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki, w ja-

kich prace będą wykonywane. 

5.1 Wykonanie robót murarskich 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem w odniesieniu do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły na-

leży murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wy-

konanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

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

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze po-

lewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznosze-

niem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan tech-

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

Wewnętrzne ściany wypełniające murować z pozostawieniem przerwy ~2 cm pod stropem. 

Nadproża nad otworami systemowe, prefabrykowane, na styku z elementami żelbetowymi wylewa-

ne.  

Ściany murowane stykające się z elementami żelbetowymi kotwić za pomocą łączników systemo-

wych. 

5.1.1 Mury z bloczków systemowych 

Mury z bloczków systemowych należy wykonywać zgodnie z technologią wskazaną przez producenta. 

5.1.2 Ogólne zasady wykonywania ścian  

Wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-EN 1996-1, PN-EN 1996-2 oraz PN-EN 

1996-3. 

Dla ścian bloczków należy stosować wytyczne projektowe i wykonawcze producenta bloczków, 

zwłaszcza w zakresie maksymalnych wymiarów ścian (wysokości i długości) oraz konieczności stoso-

wania dodatkowych wzmocnień. Stosować wiązanie pospolite. 

Podczas układania pierwszej warstwy na spoinie z zaprawy należy zniwelować wszelkie nierówności 

podłoża (wypoziomowana górna powierzchnia warstwy). 
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Kolejne warstwy układać po nałożeniu i rozprowadzeniu zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika 

na długości około 2 m. Dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym bloczkiem. 

Łączenie ze stropem uzupełnić pianką poliuretanową samorozprężną na pełną grubość muru. Po 

związaniu pianki należy jej nadmiar usunąć. Łączenie ze stropem w przypadku ścian stanowiących 

oddzielenie o określonej odporności ogniowej szczelinę uzupełnić wełną mineralną na pełną grubość 

muru i wykończyć uszczelnieniem przeciwpożarowym (kit). Materiał uszczelniający musi posiadać 

aprobatę. 

Narożniki ścian należy wykonać poprzez przewiązywanie elementów murowych. 

Łączenie ścian usytuowanych prostopadle lub ukośnie należy wykonać poprzez przewiązywanie ele-

mentów murowych. Dopuszcza się łączenie na dotyk przy zastosowaniu mocowania ściany przyle-

gającej kątownikami z płaskownika stalowego 0,50 x 20 mm, (co drugą spoinę ściany przylegającej i 

mocowanymi do ściany nośnej kołkami rozporowymi). Dodatkowo należy wykonać spoinę pionową 

pomiędzy ścianami z zaprawy klejowej lub cementowo-wapiennej. 

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać przy zastosowaniu prefabrykowanych 

belek zbrojeniowych. Technologia montażu zgodna z zaleceniami producenta systemu. Podczas pro-

wadzenia prac związanych z wykonaniem nadproży należy wykonać deskowanie i stemplowanie, na 

którym nadproże pozostaje przez 14 dni. 

5.1.3 Obróbka materiału na placu budowy 

Zachować zasady bhp podczas wykonywania prac związanych z obróbką materiału. Pożądany wymiar 

bloczka można uzyskać poprzez użycie szerokiego przecinaka i młotka, piły tarczowej lub gilotyny do 

cięcia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez spraw-

dzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowa-

niach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta, 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obej-

mować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właści-

wości technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany zgodnie 

z postanowieniami Polskiej Normy. Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom 

przedmiotowych norm nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do stosowania 

(dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – masy szpachlowe) 

Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
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6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 

W szczególności należy ocenić: 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

Dopuszczalne odchylenie ściany od pionu nie powinno być większe niż 2 mm na wysokości 1m, jed-

nak nie więcej niż 3 mm na całej wysokości. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzo-

ru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych przez siebie robót niezależ-

nie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiary prowadzić wg następujących zasad: ściany murowane – 1 m² powierzchni ściany lub 1 m³ 

objętości ściany. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-

nych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw-

ne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

- wyniki badań i ich ocenę, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie ścian, naroży, 

- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Ele-

menty murowe silikatowe 

2 PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Ele-

menty murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwy-

kłymi i lekkimi) 

3 PN-EN 772-13:2001 Metody badań elementów murowych – Część 13: Określenie 

gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie 

suchym (z wyjątkiem kamienia naturalnego) 

4 PN-EN 1996-1-1:2013-05  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji mu-

rowych. 

5 PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

6 PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 

Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbro-

jonych. 

 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.3 Dokumentacja powiązana 

1. Aprobaty techniczne i Instrukcje wykonania producentów. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 

montażu i odbioru ścian i zabudowy gipsowo-kartonowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBU-

DOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót gipsowo-kartonowych i obejmują: 

Ściany działowe gipsowo- kartonowe. Grubość, izolacja akustyczna, izolacja ppoż zgodnie z projek-

tem. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia mate-

riałowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 

o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

- W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją pro -

jektową i SST. 

- W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych 

powinien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania 

odpowiednich zmian i poprawek. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniają-

ce warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z późniejszymi zmianami), 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138 poz. 935, z późniejszymi zmianami. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez wyżej wymienione ustawy, lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykony-

wania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgod-

nych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt. 2. 

2.2 Materiały do ścian działowych  gipsowo-kartonowych 

Sciana grubości 12,5 cm z izolacją z wełny mineralnej: 

- 2x płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm, pokrycie obustronne, 

- konstrukcja z profili stalowych CW75, UW75, CW100, UW100, 

- płyty lub maty z wełny mineralnej, 

- wkręty stalowe, 

- kołki rozporowe, 

- taśma uszczelniająca styk ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi, 

- taśma spoinowa do wzmocnienia spoin między płytami g-k, 

- masa szpachlowa do wykończenia połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i na obwodzie 

ściany. 

2.3 Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań 

Każde rozwiązanie systemowe zastosowane do wykonania ścianek i obudów gips-karton powinno 

posiadać ważną Aprobatę Techniczną potwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie 

wydaną przez jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. 

w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę 

lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną lub też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN 

lub AT. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowa-

nych materiałów 
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2.3.1 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN-520+ 

A1:2012. 

L.p. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI wodood-

porna 

GKFI wodo- 

i ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 
Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 

przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje [mm] 

Grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±5 

Szerokość 1200 (+0; -5,0) 

Długość [2000÷3000] (+0; -6) 

Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤ 5 

4 

Masa 1m³ 

płyty o 

grubości 

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5 Wilgotność ≤10,0 

6 
Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
- ≥20 - ≥20 

7 Nasiąkliwość - - ≤10 ≤10 

8 
Oznako-

wanie 

Napis na tyl-

nej stronie 

płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość; PN...............; 

Data produkcji 

Kolor karto-

nu 
Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny 

Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

2.3.2 Wymagania dla profili stalowych 

- kształtowniki stalowe zimnogięte z blachy stalowej ryflowanej lub igłowanej ocynkowanej po-

winny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10346:2015-09, 

- minimalne dopuszczalne grubości blach, z których są wykonane profile, wynoszą: 

◦ słupki pionowe – 0,6 mm (jeśli z blachy ryflowanej – 0,55 mm), 

◦ profile poziome sufitowe i podłogowe – 0,55 mm, 

- dopuszczalne odchylenie profilu od prostoliniowości wynosi 1 mm/m, 

- powłoka cynkowa powinna spełniać warunki normy PN-EN 10346:2015-09.  

Grubość no-

minalna pły-
ty gipsowej 

[mm] 

Odległość 

podpór 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

Prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

18,0 720 500 - - - 
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2.3.3 Wymagania dla masy szpachlowej gipsowej 

- gipsowa masa szpachlowa powinna posiadać atest wydany przez PZH, odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 13279-2:2014-02, 

- jednorodna, sucha mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń – tworząca po zarobieniu wodą 

jednorodna masę bez grudek, 

- po zarobieniu wodą zachowuje właściwości robocze przez czas nie krótszy niż 30 min, 

- odporność na powstawanie rys skurczowych – brak spękań przy grubości warstwy do 1 mm. 

2.3.4 Wymagania dla izolacji z wełny mineralnej 

- płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej lub szklanej, 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ≤0,037 W/mK, 

- klasa reakcji na ogień: A1, 

- deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku: αW = 1,0, 

- klasa tolerancji grubości: T2, 

- płyty lub maty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13162+A1:2015-04 i posiadać atest 

higieniczny PZH. 

2.4 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą odpo-

wiadać wymienione materiały budowlane. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych. Podłogi 

w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.4.1 Składowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i być opakowane w sposób 

zabezpieczający przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Płyty przechowywać w sposób określony w in-

strukcji producenta. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041). 

2.4.2 Składowanie masy gipsowej szpachlowej 

W oryginalnych opakowaniach, na paletach. 

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, 

poz. 2041). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku usta-

leń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-

ru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-

rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom do-

tyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

- samochody dostawcze o ładowności 0.9 t, 

- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t, 

- ciągniki kołowe z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożo-

nych materiałów. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepi-

sów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transpor-

towe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt 2 powinien być zgodny z instrukcją 

producenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki, w jakich prace 

będą wykonywane. 

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości, prace z użyciem płyt gipsowo-kartonowych powinno się 

wykonywać w oparciu o systemy suchej zabudowy jednego producenta. Płyty gipsowo-kartonowe 

przykręca się do konstrukcji blachowkrętami, a złącza po wklejeniu siatki zbrojącej szpachluje masą 

gipsową. Profile stykające się z posadzką, ścianami i stropem należy odizolować przez zastosowanie 

taśmy poliuretanowej samoprzylepnej klejonej do powierzchni kształtowników przed ich montażem. 

5.2 Rozwiązania lub materiały jednoznacznie zdefiniowane w projekcie 

Wszelkie prace, w trakcie których stosuje się konkretne, systemowe rozwiązanie technologiczne lub 

produkty winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Ewentualne do-

datkowe wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji uzupełniają, ale nie zastępują wytycznych pro-

ducenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

- Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 

sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na 

opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez 

producenta nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi 

przez producenta atestami. 

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany zgodnie 

z postanowieniami Polskiej Normy. 

- Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

- Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do 

stosowania (dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – masy szpachlowe). 

- Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości robót wykonywanych według technologii producenta 

Jakość wykonywania robót według konkretnej technologii lub polegających na montażu konkretnych 

produktów winna być zgodna z zaleceniami producenta. 

6.3 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podlegają ustaleniom pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją pro-

jektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Jednostki przedmiarowe i obmiarowe: ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – m² powierzchni. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw-

ne. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

- wyniki badań i ich ocenę, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1m² ścianki lub obudowy gipsowo-kartonowej lub obudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie konstrukcji nośnej, montaż płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowanie, szlifowanie, 

- koszty zastosowanych rusztowań,  

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania. 

2 PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań. 

3 PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Warunki techniczne dostawy. 

4 PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

5 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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 WSTĘP 1.

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru prac dachowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA BUDYNKU MU-

ZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wykonanie izolacji dachowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia materia-

łowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 
o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 MATERIAŁY 2.

2.1 Paroizolacja 

– folia izolacyjna PVC grubości 0,5 mm, 

– wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (PN-EN 1928:2002 – metoda A), 

– reakcja na ogień: klasa E (PN-EN 13501-1), 

– wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) (PN-EN 12310-1) wzdłuż ≥ 30 N, w poprzek ≥ 50 N, 

– wytrzymałość złącza: (PN-EN 12317-2), zakład podłużny ≥ 120 N/50 mm, zakład poprzeczny ≥ 

120 N/50 mm, 

– odporność na uderzenie: brak perforacji przy h=200 mm (PN-EN 12691), 

– właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maks. siła rozciągająca: (PN-EN 12311-2), kierunek 

wzdłuż ≥140 N/50 mm, kierunek w poprzek ≥120 N/50 mm, 

– właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie: (PN-EN 12311-2), kierunek wzdłuż 

≥200%, kierunek w poprzek ≥200%, 

– odporność na obciążenie statyczne: brak perforacji przy 20 kg (PN-EN 12730 – metoda B), 

– wodoszczelność po starzeniu sztucznym: wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (PN-EN 1296, PN-EN 

1928 – metoda B). 

– wodoszczelność po działaniu chemikaliów: wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (PN-EN 1847, PN-EN 

1928 – metoda B). 

2.2 Wełna mineralna 

- Grubość 14 cm wg projektu; 
- Współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,035 W/mK; 

- Klasa reakcji na ogień: A1. 

2.3 Płyta GKF – ogniochronna 

Np. RIGIPS PRO+ typ DF lub równoważna. 
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2.4 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bezpie-

czeństwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą odpowiadać 
dane materiały budowlane. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapew-

niający niezmienność ich własności technicznych. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. 

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w Roz¬po-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wy¬ro-bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 
198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409; 

z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 883, 

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1645. 

 SPRZĘT 3.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego 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 SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-
rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom doty-

czącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpły-

wu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 TRANSPORT 4.

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować między innymi sprawne technicznie środki trans-
portu: 

– samochody dostawcze o ładowności 0.9 t,  

– samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t, 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przy załadunku i wyładun-

ku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w tran-
sporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wyma-

gania przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 

stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób unie-
możliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Stosowanie materiałów wyszczególnionych w pkt. 2 powinno być zgodne z instrukcją producenta, doku-

mentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez sprawdze-

nie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowaniach lub 
posiadania innych równorzędnych dokumentów. 

Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podlegają ustaleniom pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją projek-
tową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. 

Kontrola jakość pokryć dachowych z blachy obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków od linii 

prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.), 

– sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek, 

– sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 7.

Stosować niżej wymienione jednostki przedmiarowe i obmiarowe: 

– wykonanie pokryć dachowych – m² powierzchni dachu. 

– wykonanie obróbek blacharskich: m. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-

tora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytyw-

ne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem zawierającym: 

– wyniki badań i ich ocenę, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Cena wykonania połaci dachowej i obróbek blacharskich obejmuje: 

– prace pomiarowe, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

– wykonanie robót dachowych, 

– koszty rusztowań, 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.

10.1 Normy i aprobaty 

1 PN-B 02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
2 PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
3 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
4 PN-EN-1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określa-

nie wodoszczelności. 
5 PN-EN 13501-

1+A1:2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
– Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na 
ogień. 

6 PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Część 1: Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów – Określanie wytrzymałości na roz-
dzieranie (gwoździem). 

7 PN-EN 12317-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie wytrzymałości złączy 
na ścinanie – Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. 

8 PN-EN 12691:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Określanie odporno-

ści na uderzenie. 
9 PN-EN 12311-2:2013-

07 

Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie właściwości mecha-

nicznych przy rozciąganiu – Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

10 PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określa-
nie odporności na obciążenie statyczne. 

11 PN-EN 1296:2002  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Metoda sztucznego 

starzenia przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury. 
12 PN-EN 1847:2010 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Metody ekspozycji 

na działanie ciekłych chemikaliów i wody. 
13 PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie 

do pokryć dachowych – Definicje i własności. 
 

10.2 Dokumentacja projektowa 

- Projekt wykonawczy. 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru okładzin ściennych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA BUDYNKU 
MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wykonanie: 

- Robót naprawczych tynków wapiennych istniejących; 
- Tynków gipsowych maszynowych nowych; 

- Okładzin z płytek ceramicznych lub gresowych; 

- Robót malarskich. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia materia-

łowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 
o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-

nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 
zmian i poprawek. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z późniejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138 poz. 935, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów 
zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt 2. 

2.2 Wymagania dla materiałów do okładzin ceramicznych 

2.2.1 Płytki ceramiczne 

- płytki ceramiczne/gresowe typ A, 

- kolor zgodnie z projektem, 

- barwione w pełnej masie, 
- impregnowana fabrycznie, 

- nasiąkliwość wodna: <0,1%, 
- wytrzymałość na zginanie: <45 N/mm², 

- siła łamiąca: >2500 N, 
- odporność na ścieranie wgłębna: <135 mm³, 

- odporność na plamienie: Klasa 5, 

- mrozoodporność: mrozoodporne, 
- antypoślizgowość: R9, 

- płytki powinny posiadać pozytywną ocenę pod względem higienicznym. 

2.2.2 Klej do płytek ceramicznych 

Klej powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

- być mrozo- i wodoodporny, 

- wykazywać klasę reakcji na ogień: A1/A1 fl, 
- mieć spływ: ≤0,5 mm, 
- mieć przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 min: ≥0,5 N/mm², 

- spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2007. 

2.2.3 Zaprawa do spoinowania 

- zmniejszona nasiąkliwość wodą, 
- elastyczna, 

- gładka, 
- odporna na grzyby i pleśnie, 
- szerokość spoiny 1÷6 mm, 
- czas gotowości zaprawy do pracy: po około dwóch godzinach, 

- posiada pozytywną ocenę pod względem higienicznym. 

2.2.4 Tynk cementowo-wapienny 

- Fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona do maszynowego lub ręcznego 
wykonywania jedno- i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków, 

- w skład zaprawy wchodzą: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne 
(o uziarnieniu 0 do 1,2 mm), domieszki poprawiające właściwości użytkowe, 

- zaprawa może być hydrofobizowana, 
- gęstość nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/l, 
- nadaje się do wykonywania tynków w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, 

natryski, itp.), 

- do wykonywania prac na różnych podłożach, jak ściany i stropy betonowe, ściany z pustaków 
I cegły ceramicznej, ściany z bloczków betonowych, ściany z cegły wapienno-piaskowej, 

- po rozrobieniu z wodą powinna tworzyć jednolitą masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do 
podłoża, 

- do stosowania w zakresie temperatur od +5˚C do +30˚C, 

- czas przydatności zaprawy do użycia po przygotowaniu: około 3 godzin w temp. otoczenia + 20˚C 

lub ok. 1 godz. w temperaturze otoczenia powyżej + 25˚C, 
- tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien być wodo- i mrozoodporny, niepalny, klasa 

reakcji na ogień A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2009), 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 4 MPa, 
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa, 
- zużycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy, 
- zaprawa powinna posiadać pozytywną ocenę pod względem higienicznym. 
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2.3 Wymagania dla materiałów do robót malarskich 

2.3.1 Farba akrylowa 

Farba przeznaczona do wymalowań wewnętrznych w budynkach, w których przebywają ludzie. Wyma-

gania: 

- farba wodorozcieńczalna, dyspersyjna, 
- przeznaczona do malowania tynków, tapet, powierzchni betonowych, drewnianych itp., matowa, 
- gęstość około 1,3 kg/dm³, 
- posiadająca atest wydany przez PZH, oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologiczne-

go, 

- spełniająca wymagania normy PN-C-819907:2003. 

2.3.2 Farba lateksowa 

Wymagania: 

- odporność na szorowanie (wg PN-EN ISO 11998:2002): klasa 1, 

- odporność na zmywanie (wg PN-EN ISO 11998:2002) [liczba cykli]: min. 5000, 

- odporność chemiczna: odporna na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpusz-

czalniki, np. benzynę, 
- odporność na wysokie temperatury: +80°C, 
- stopień połysku: półmat, 
- kolorystyka: z palet NCS, RAL 

- wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m²/l]: do 15,  
- czas schnięcia: około 2–3 h. 

2.4 Wymagania dla materiałów do robót tynkarskich 

2.4.1 Tynki gipsowy maszynowy 

- Przyczepność do podłoża wg EN 13279: ≥ 0,1 N/mm2; 

- Reakcja na ogień wg EN 13501: A1; 

- Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] wg EN ISO 10456: na sucho 10, na mokro 6; 
- Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] wg EN 13279: 0,30 W/mK; 

- Wytrzymałość na ściskanie wg EN 13279: ≥ 2,0 N/mm²; 
- Wytrzymałość na zginanie wg EN 13279: ≥ 1,0 N/mm² 

Np. Knauf MP 75 L - maszynowy tynk gipsowy lekki, lub równoważny. 

2.4.2 Tynk wapienny 

- Uziarnienie <= 0,5 mm; 

- Absorpcja wody wg EN 998: W 0 

- Grubość: 10 – 20 mm; 

- Przyczepność wg EN 998: ≥ 0,1 N/mm²; 
- Reakcja na ogień wg EN 998: A1; 
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej [μ] wg EN 998: 5/20 

- Współczynnik przewodzenia ciepła wg EN 998: 0,47 W / mK; 

- Wytrzymałość na ściskanie wg EN 998: ≥ 4,5 N/mm2  - CS I 

Np. Kreisel Tynk Renowacyjny Wapienny 923 lub równoważny. 

2.5 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-
pieczeństwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą odpo-

wiadać wymienione materiały budowlane. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych. Podłogi 
w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyro-

bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 
2041 z późniejszymi zmianami). 
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2.5.1 Składowanie farb, rozpuszczalników 

Wszystkie farby, rozpuszczalniki powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła. 

Środki do gruntowania podłoży powinny być przechowywane w temperaturze 5ºC – 25ºC.  

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, 
poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego 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 SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-
rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom doty-

czącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpły-

wu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do przygotowania mieszanek klejowych i ich aplikacji należy stosować narzędzia wskazane przez pro-
ducenta materiałów zastosowanych do wykonywania robót posadzkowych w dokumentacji dołączonej 

do tych materiałów (karty informacyjne, aprobaty techniczne, itp.).  

Również czyszczenie narzędzi po wykonanych robotach należy wykonywać na podstawie opisu przed-
stawionego w wyżej wymienionej dokumentacji. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

- samochody dostawcze o ładowności 0,9 t, 

- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepi-
sów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych ma-
teriałów. 

Panele i płyty należy transportować na paletach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Stosowanie materiałów wyszczególnionych w pkt 2 powinno być zgodne z instrukcją producenta, do-
kumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości, wymienione w pkt 2 elementy ścian powinny być objęte 

rozwiązaniem systemowym.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki, w jakich 

prace będą wykonywane. 

5.2 Przygotowanie podłoży pod malowanie 

5.2.1 Tynki zwykłe 

Nowe, niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zapra-

wą. 

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpie-

czone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.2.2 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 

Podłoża z płyt powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocu-
jące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 
masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.2.3 Elementy metalowe 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.3 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w następujących warunkach, (jeżeli w odniesieniu do kon-
kretnego środka malarskiego nie podano inaczej): 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zew-

nętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

- W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

- Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w tablicy. 
- Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej po-

wietrza nie większej niż 80%. 
- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 

- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy za-

bezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
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5.3.1 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża i warunki prowadzenia robót spełniają 
wymagania podane w niniejszej specyfikacji. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farb, zawierającą informacje wymienione wyżej. 

5.4 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.4.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 
i na szorowanie oraz na reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5 Wymagania dotyczące wykonania okładzin ceramicznych 

5.5.1 Nośność i czystość podłoża 

W przypadku podłoża mineralnego: tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, gładź: no-śność podło-

ża można sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubo-krętem, gwoździem 
itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże 
rysuje się trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). 
W miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" 
odgłos. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża 
nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. 

Podłoże starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Usunąć kurz oraz inne zanie-
czyszczenia utrudniające przyczepność. Wkręty mocujące oraz styki płyt GK powinny być zaszpachlo-

wane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 

5.5.2 Odchyłki wymiarowe podłoża 

Wg PN-ISO 1803:2001oraz PN-ISO 3443-1:1994 dopuszczalne odchylenia wynoszą:  

dla tynków (mierzone łatą długości 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 
mm w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą długości 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomiesz-
czeniu. Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić 
tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej gru-
bości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. 

5.5.3 Chłonność podłoża 

Podłoże nie powinno być chłonne. Należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego za-gruntowanie 
emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej. Grunto-

wania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobe-tonowe, gipsowo-kartonowe. 

5.5.4 Rozplanowanie i układanie płytek 

Wymienione poniżej zasady stosuje się gdy projekt nie zawiera widoków ścian z pokazanym układem 
płytek. 

Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, w której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, 
przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w 
poziomie. W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi należy docinać do odpowiedniego kształtu i wymia-

ru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabą przy-
czepność. 

Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 
narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Okła-
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dzinę należy układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały 
co najmniej połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie 
tylko płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze okiennym nie 
były docinane. 

Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 
podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego. Ukła-
dając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na 
narożnikach zewnętrznych, zaś docięte –  w narożnikach wewnętrznych. 

Jeśli wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona i nie jest wielokrotnością całej płytki, to 
należy rozplanować okładzinę, zaczynając od góry całymi płytkami, a przycięte płytki układać w dol-

nym pasie. Jeśli wysokość glazury w pomieszczeniu nie jest ściśle określona, to należy rozplanować 
okładzinę, zaczynając od dołu całymi płytkami.  

Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych nie-zbędne są u zbiegu 
płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy 
dużych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu szcze-

lin przebiegających przez cały budynek. 

Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane należy przyklejać 
na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. 
Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym 
rozplanowaniem płytek na ścianie. 

Stosowanie krzyżyków dystansowych jest konieczne, jest konieczne należy zachować szerokości spoin. 

Układanie płytek należy zaczyna się zawsze od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszcze-
niu.  

Krawędzie płytek układanych w narożnikach wypukłych należy docinać pod kątem 45 stopni i układać 
w taki sposób aby nie była widoczna krawędź płytek („gierowanie krawędzi”). 

5.5.5 Spoinowanie płytek 

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, nale-

ży dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa poliety-

lenowego lub poliuretanowego. Masy uszczelniające układane w szczelinach, których krawędzie mogą 
się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale przylegać je-

dynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny układa się wałki polietylenowe 
lub poliuretanowe, w płytkich szczelinach paski folii polietylenowej. 

5.6 Rozwiązania lub materiały jednoznacznie zdefiniowane w projekcie 

Wszelkie prace, w trakcie których stosuje się konkretne, systemowe rozwiązanie technologiczne lub 
produkty winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Ewentualne do-

datkowe wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji uzupełniają, ale nie zastępują wytycznych pro-
ducenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez spraw-

dzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowaniach 
lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości tech-

nicznych z dostarczonymi przez producenta atestami. 

W przypadku zastrzeżeń, dotyczących zgodności materiału z atestem, powinien on być zbadany zgod-
nie z postanowieniami Polskiej Normy. Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom 
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przedmiotowych norm nie mogą być dopuszczone do stosowania, również materiały przeterminowane 
(po okresie gwarancyjnym) nie mogą być użyte. 

Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do wbudowania powinny być każdorazowo wpi-
sane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości robót wykonywanych według technologii producenta 

Jakość wykonywania robót według konkretnej technologii lub polegających na montażu konkretnych 
produktów winna być zgodna z zaleceniami producenta. 

6.3 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót  

Częstotliwość oraz zakres badań podlegają ustaleniom pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją pro-

jektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wykonanie okładzin ściennych będących przedmiotem niniejszej specyfikacji obmierza się w m² po-
wierzchni. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

- wyniki badań i ich ocenę, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m² prac okładzinowych wyszczególnionych w pkt. 2 obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie prac okładzinowych, 

- koszty wykorzystania rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 12004:2007 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
2 PN-EN ISO 10545-

3:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, poro-

watości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

3 PN-EN ISO 10545-
4:2014-09 

Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zgi-
nanie i siły łamiącej. 

4 PN-EN ISO 10545-
6:2012 

Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 

5 PN-EN ISO 10545-

12:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

6 PN-EN ISO 10545-

14:2015-11 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

7 PN-EN 10025-

6+A1:2009 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 6: Wa-

runki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy 
plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie. 

8 PN-EN ISO 2560: 

2010 

Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spa-

wania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 
9 PN-EN 10034: 

1996/Ap1:1999 

Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyłki wy-

miarowe i odchyłki kształtu. 
10 PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorąco. Wy-
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miary. 

11 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 
walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów. 

12 PN-H-93419: 

2006/Az1:2009 

Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary. 

13 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
14 PN-EN 10027-

1:2016-12 

Systemy oznaczenia stali. Część 1: Znaki stali. 

15 PN-EN 10027-

2:2015-07 

Systemy oznaczenia stali. System cyfrowy. 

16 PN-EN 10021:2009 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych. 
17 PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych. 
18 PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
19 PN-EN 10056-

1:2000 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 
20 PN-EN 10056-

2:1998 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancje kształtu i wymiarów. 

21 PN-EN 10056-

2:1998/Ap1:2003 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancje kształtu i wymiarów. 

22 PN-EN 10219-
2:2007 

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali kon-
strukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2: Tolerancje, 

wymiary i wielkości statyczne. 
23 PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dosta-

wy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
24 PN-EN ISO 

21952:2012 

Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 
i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na 
pełzanie. Klasyfikacja. 

25 PN-EN ISO 

11998:2002 

Wyroby lakierowe – Badanie odporności powłok na szorowanie na 
mokro. 

26 PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania przy odbiorze. 

27 PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe – Tynki zwykłe – Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.3 Dokumentacja powiązana 

1. Instrukcje i wymagania producentów. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót posadzkarskich dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 

- przygotowanie powierzchni, 

- ułożenie izolacji i warstw podposadzkowych 

- ułożenie płytek, kamienia oraz parkietu 

- wykończenie naroży, 
- obrobienie drzwi, 

- wykonanie cokołów 

- wypełnienie spoin (fugowanie), 
- czyszczenie i sprzątanie, 
- ocena jakości wykonania, dokonanie poprawek, 
- usunięcie narzędzi, sprzętu, sprzątnięcie pomieszczenia, 
- zabezpieczenie wykonanych robót przed ewentualnymi późniejszymi uszkodzeniami. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia materia-

łowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 
o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-

westora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-
nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 

zmian i poprawek. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z późniejszymi zmianami), 
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- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 138 poz. 935, z późniejszymi zmianami. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów 
zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt 2. 

2.2 Wymagania dla rozwiązań i materiałów 

2.2.1 Warstwy wyrównawcze i posadzki betonowe 

Chudy beton C8/10 - wg PN-EN 206+A1:2016-12 

Beton zwykły C12/15 (B-15) – wg PN-EN 206+A1:2016-12 

Jastrych cementowy - szlichta – wg PN-EN 206+A1:2016-12 

Cementowa masa wyrównująca: CT-C25-F5 – wg PN-EN 13813:2003 

2.2.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o param. min. PYE PV 200 
S45 

- Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek: 800N/600N/50mm ± 150N/50mm 

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 40% ± 10% 

- Wodoszczelność: odporna na ciśnienie 60kPa 

- Reakcja na ogień: klasa E 

- Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź: 250N ± 100N 

Folia polietylenowa 

- Folia izolacyjna, grubość wg projektu 

- Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD): ≥ 60 N/5cm 

- Wytrzymałość na zerwanie w poprzek(CD): ≥ 50 N/5cm 

- Wytrzymałość na przebicie gwoździem: ≥ 50 N 

- Odporność na uderzenia: 200 mm 

- Wodochłonność: ≤1,0% 

- Odporność na starzenie: spełnienie wymagań 

- Wodoszczelność przy 2KPa: spełnienie wymagań 

- Klasyfikacja ogniowa: F 

- Wydłużenie wzdłuż (MD): ≤ 200% 

- Wydłużenie w poprzek (CD): ≤170% 

- Zakres temperatur stosowania: od - 40°C do + 80°C 

2.2.3 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej lub styroduru, gr. wg projektu 

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,039 W/mK 

- Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 1,4 kN/m3 

- Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób 

- Obciążenie użytkowe, równomiernie rozłożone, na warstwie wyrównawczej: ≤ 3 kPa 

- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 30 kPa 

- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu: ≤ 1,0 kg/m2 

- Ściśliwość: ≤ 4 mm 

2.2.4 Siatka zbrojeniowa 

- Średnica drutu: 4,5 mm 

- Oczko kwadratowe 100x100 mm 
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2.2.5  Preparat gruntujący 

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa, głęboko penetrująca emulsja służąca do gruntowania na-

siąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zapra-

wami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. 
- Zaprawa spełnia wymagania: PN-C-81906:2003; 

- temperatura stosowania(podłoże, materiał, powietrze): od +5 oC do +30 oC; 

- Zużycie: 100-200 g/m2 w zależności od chłonności podłoża 

2.2.6 Posadzka kamienna – granit 

- Grubość 2 cm, wymiary i kolorystyka wg projektu 

- Antypoślizgowość wg DIN 51130: R10/ min. 55 SRV wg PN-EN12058:2005 

- Nasiąkliwość wg PN-EN ISO 10545-3:1999: 0,36% 

- Wytrzymałość na ściskanie: 200MPa 

- Ścieralność na tarczy Böhmego: 0,17 mm 

2.2.7 Posadzka drewniana - parkiet  

- Grubość 22mm, kolorystyka wg projektu 

- Wymiary deszczułek: 45x9 cm 

- Rodzaj drewna: dąb 

- Powierzchnia olejowana, półmatowa 

2.2.8 Posadzki ceramiczne i gresowe  

- Wymiary i kolorystyka wg projektu 
- Nasiąkliwość wodna % wg PN-EN ISO 10545-3: E<=0,5% 
- Wytrzymałość na zginanie MPa wg PN-EN ISO 10545-4: min.35 
- Siła łamiąca N wg PN-EN ISO 10545-4: >min 1300 N 
- Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC wg PN-EN ISO 10545-8: <9 
- Mrozoodporność wg PN-EN ISO 10545-12: mrozoodporne 
- Ścieralność wg PN-EN ISO 10545-7: IV 
- Skuteczność antypoślizgowa (grupa) wg DIN 51130: R9 
- Odporność na czynniki chemiczne wg PN-EN ISO 10545-13: GLA, GA 
- Odporność na działanie środków domowego użytku wg. met. Badań: GB 
- Odporność na plamienie wg. met. Badań: klasa 5 

2.2.9 Zaprawa klejowa do gresu i kamienia 

Zawierająca tras reński elastyczna, cementowa zaprawa klejowa średniowarstwowa do warstw o gru-
bości 5-20 mm. 

- Klasyfikacja C2 TE S1 wg PN-EN 12004 (przy użyciu pacy zębatej 10 mm); 

- C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2;  

- S1: ugięcie ≥ 2,5 mm; 

- Temperatura stosowania(podłoże, materiał, powietrze): od +5°C do maks. +30°C; 
- Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 24 h; 

- Zużycie: ok. 1,3 kg/m2  na 1 mm grubości warstwy 

Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie. z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik 
XVII. 

2.2.10 Zaprawa do spoinowania  

Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości, 
o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworząca osadów wapiennych na powierzchni. Do spoino-

wania wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego.  

- możliwość chodzenia już po 2 godzinach, obciążania po ok. 12 godzinach; 

- wysoka odporność na ścieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888 

- temperatura stosowania(podłoże, materiał, powietrze): od +5 °C do + 25 °C 

Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik 
XVII. 
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2.2.11 Cokoły 

Z materiałów odpowiednio dla poszczególnych typów posadzek o wysokości min. 10 cm. Dla posadzek 
kamiennych i ceramicznych podział elementów cokołowych w dostosowaniu do fug posadzek (fugi 
cokołu pokrywają się z fugami posadzki). Górny profil cokołu – „ćwierćwałek” dla cokołów kamien-
nych, „ćwierćwałek z platką” dla cokołów drewnianych, Cokoły posadzek ceramicznych – proste. 

2.2.12 Farba antypyłowa 

Farba antypyłowa do powierzchni betonowych wg EN 13813:2003 

- Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1. 

- Zawartość części stałych: ok. 100 % obj. 

- Wydzielanie substancji korozyjnych: SR 
- Absorbcja kapilarna i przepuszczalność wody: W <0,1 kg/m2xh0,5 

- Przyczepność przy odrywaniu: B2,0 

- Odporność na uderzenia: IR4 

- Odporność chemiczna: klasa 2 

2.4 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą odpowia-
dać wymienione materiały budowlane. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych. Podłogi 
w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.4.1 Składowanie żywic, rozpuszczalników 

Wszystkie żywice, rozpuszczalniki powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła. Środki do 

gruntowania podłoży powinny być przechowywane w temperaturze 5÷25˚C.  

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyro-

bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 
2041 z późniejszymi zmianami). 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego 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 SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określony-

mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-
rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom doty-

czącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpły-

wu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do przygotowania i aplikacji mieszanek należy stosować narzędzia wskazane przez producenta mater-
iałów zastosowanych do wykonywania robót posadzkowych w dokumentacji dołączonej do tych ma-

teriałów (karty informacyjne, aprobaty techniczne, itp.).  

Również czyszczenie narzędzi po wykonanych robotach należy wykonywać na podstawie opisu przed-
stawionego w wyżej wymienionej dokumentacji.  

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

- samochody dostawcze o ładowności 0.9 t, 
- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepi-

sów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Stosowanie materiałów wymienionych w pkt 2 powinno być zgodne z instrukcją producenta, doku-

mentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości 
rozwiązana posadzek z żywic epoksydowych powinny być objęte rozwiązaniami systemowymi.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki, w jakich 
prace będą wykonywane. 

5.1.1 Warunki wykonywania robót 

- Posadzki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych 

i instalacyjnych, pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielo-

ne i zabezpieczone przed ogólnym dostępem. W czasie wykonywania prac pomieszczenia powin-
ny być niedostępne dla komunikacji oraz innych robót zakłócających wykonanie posadzek (np. 
kucie, cięcie, szlifowanie, w bezpośrednim sąsiedztwie prac posadzkarskich). Obiekt powinien być 
zamknięty, szczelny i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych. 

- Podczas układania posadzki nie mogą być prowadzone prace z użyciem silikonów, olejów, itp.  
- Powinno być zamontowane docelowe oświetlenie. 
- Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +12˚C, a minimalna temperatura 

powietrza w pomieszczeniu +15˚C; temperatura powietrza nie powinna przekroczyć +25˚C  
- Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75%. 

5.1.2 Podłoża betonowe pod posadzki – wymagania techniczne 

- Podłoże betonowe powinno posiadać barierę przeciwwilgociową w celu uniknięcia ciśnienia kapi-
larnego, które może doprowadzić do wybrzuszenia gotowej posadzki.  

- Klasa betonu: min. C12/55 (B15). 

- Okres dojrzewania betonu: minimum 28 dni.  

- Wilgotność wagowa betonu: maksymalnie 5% lub wilgotność względna: maksymalnie 93%. 
- Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.  
- Równość powierzchni w dowolnym: maksymalne odchylenie +2/-1 mm miejscu na odcinku łaty 

2 m: maksymalny prześwit 5 mm/2 m, odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości 
i szerokości maksymalnie 5 mm. 

- Należy usunąć wierzchnią warstwę mleczka cementowego, tworzącą się na powierzchni betonu 
aby zapewnić porowatość podłoża oraz właściwe przyleganie.  
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- Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, suche, czyste, wolne od 
tłuszczu, zabrudzeń i luźnych części, wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przy-

czepność do podłoża takich jak kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki 
malarskie. W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez zamiatanie, odkurzanie, 
szlifowanie, frezowanie, piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, wypalanie. 

5.2 Warstwy wyrównujące, jastrychy cementowe 

Prawidłowo skonstruowane przegrody stropowe powinny składać się z kilku warstw: 

- strop – konstrukcja nośna, 
- izolacja przeciwwilgociowa, 

- izolacja akustyczna (termiczna), 

- warstwa ochronna np.: folia PCV, 

- podkład podłogowy (warstwa wyrównująca, jastrych cementowy), 
- posadzka użytkowa (okładzina ceramiczna, parkiet, wykładzina rulonowa, posadzka żywiczna 

itd.). 

Podłogi to elementy budynku mające za zadanie wykończenie poziomych przegród budynku oraz na-

danie im wymaganych właściwości techniczno-użytkowych. Do głównych zadań podłogi należy: 

- przenoszenie obciążeń dynamicznych związanych z ruchem pieszym oraz środków transportu, 

- ochrona przed hałasem,  
- ochrona stropu (konstrukcji nośnej) przed działaniem substancji chemicznych, zawilgoceniem itd.  

5.2.1 Metody badań wytrzymałości jastrychów na odrywanie 

Metoda pull-off 

Metoda polega na naklejeniu na badaną powierzchnię krążka testowego, a następnie odrywaniu go. 
Jastrych należy oczyścić, a następnie za pomocą frezu naciąć do około połowy grubości. Odtłuszczony 
krążek przykleja się na frezowaną powierzchnię i czeka około 15-20 minut. Potem za pomocą klucza 
przekręca śrubę pomiarową do momentu oderwania krążka pomiarowego i odczytuje wartość, która 
określa wytrzymałość jastrychu na odrywanie. Badaniem tym można ocenić wytrzymałość samej po-

sadzki oraz wytrzymałość po jej wzmocnieniu. Pomocna jest również przy ocenie kleju, użytego do 
układania podłóg (przyczepności – adhezji).  

Dla podłoży o wytrzymałości na ściskanie mniejszych od B25 nacinanie nie jest wymagane. Pomiary 
należy wykonać w minimum 5 punktach. Badane podłoże musi być suche, czyste (usunąć mleczko ce-
mentowe) i gładkie. Wiek podłoży mineralnych – powyżej 28 dni. 

Do badania przyczepności pomiędzy dwiema warstwami związanego jastrychu podłoże (pierwsza war-

stwa jastrychu) musi zostać nacięta koronką diamentową. 

Podczas wykonywania badania przyczepności posadzki żywicznej do podłoża mineralnego, posadzka 
żywiczna musi zostać nacięta koronką diamentową. 

Próba rysikowa 

Za pomocą szablonu wykonuje się szereg równoległych zarysowań podłoża w prostopadłych do siebie 
kierunkach oceniając wygląd zarysowań. 

- Wygląd zarysowań: na powierzchni mocnego podkładu zobaczymy jedynie w miejscu zarysowania 
zmianę barwy. W podkładzie słabym widoczne będą zagłębienia po rylcu. 

- Wygląd kwadracików zarysowanej siatki; na mocnym podłoży zobaczymy prawidłowe kształty 
kwadratów, na podłożu słabym wykruszenia na przecięciach linii. 

Próba młotkowa 

Podkład uznajemy za mocny, jeżeli po uderzeniu młotkiem o wadze 500 g w podłożu nie nastąpiło 
żadne odłupanie warstewki podkładu. 

Wymagania dotyczące wytrzymałości na odrywania podłoży mineralnych 

(klasy przyczepności wg PN-EN 13813: B 0,2; B0,5; B1,0; B 1,5; B 2,0). 

 

Przeznaczenie N/mm² 

Pod okładziny cementowe i z kamieni naturalnych 0,5 
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Pod wykładziny elastyczne (obciążenie ruchem pieszym) 0,8 

pod parkiet 1,0 

Pod posadzki samopoziomujące 1,0 

 

Jastrychy cementowe związane z podłożem, wewnątrz pomieszczeń, nienarażone na obciążenia 
termiczne 

 

Przeznaczenie N/mm² 

obciążenie ruchem pieszym 1,0 

obciążenie ruchem kołowym 1,5 

na zewnątrz, narażone na obciążenia termiczne 1,0 

 

Dopuszczalne temperatury układania jastrychów cementowych 

 

 Temperatura powietrza Tp oraz tempe-

ratura podłoża Tb 

Zalecana 
15ºC >Tp > 5ºC 
15ºC >Tb > 5ºC 

Temperatura uruchamiania 

ogrzewania podłogowego 
Tb > 15ºC 

Niedopuszczalne 
Zamarzanie wody w ogrzewaniu podło-

gowym podczas dojrzewania jastrychu 

 

5.2.2 Szczeliny dylatacyjne 

- Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych powinno być zaprojektowane na etapie powstawania 

dokumentacji technicznej. 

- W jastrychu muszą zostać odtworzone szczeliny dylatacyjne podłoża betonowego. 
- Jastrychy cementowe powinny posiadać tzw. dylatację obwodową oddzielająca jastrych od ścian 

oraz od fundamentów, słupów itd. W przypadku jastrychów ogrzewanych minimalna szero-
kość dylacji obwodowej wynosi 5 mm. 

- Poszczególne pola jastrychu powinny mieć kształt kwadratów lub prostokątów, przy czym dłuż-
szy bok może być maksymalnie 2 x dłuższy od krótszego boku. 

- Jastrychy, na których przewidywane są obciążenia użytkowe powyżej 1,5 kN/m² powinny być 

w miejscach szczelin dylatacyjnych dodatkowo dyblowane. 

- Dylatacje nacinane kielnią w świeżym jastrychu wykonujemy zawsze w progach pomieszczeń. 

Prawidłowo skonstruowane szczeliny dylatacyjne w jastrychach powinny posiadać szerokości dobrane 

do wielkości pól jastrychu, rodzaju materiału, z którego wykonano jastrych oraz do wielkości obcią-
żeń termicznych, jakim poddawany jest jastrych. W literaturze można znaleźć również zalecenia o 
charakterrze ogólnym i tak: 

 

Rodzaj jastrychu Opis 
Szerokość szczelin 
dylatacyjnych mm 

Jastrych związany 
z podłożem betonowym 

(wewnątrz budynku) 

Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokół słu-
pów, fundamentów maszyn itd. 

5-10 

Jastrych na warstwie 
oddzielającej, np: na 

folii (wewnątrz budyn-
ku) 

Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokół słu-

pów, fundamentów maszyn, itd. Dylatacje pól o wymiarach 
maksymalnych 8-12 m. Nacięcia jastrychu w progach 
drzwiowych. W miejscach zmian grubości jastrychu oraz 
w miejscach podziału skomplikowanych kształtów jastrychu 
na prostokąty 

5-10 

Jastrychy na warstwie 
izolacji termicznej (we-

wnątrz budynku) 

Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokół słu-
pów, fundamentów maszyn itd. Dylatacje pól o wymiarach 

<8 m. Nacięcia jastrychu w progach drzwiowych. W miejs-
8-10 
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cach zmian grubości jastrychu oraz w miejscach podziału 
skomplikowanych kształtów jastrychu na prostokąty. Wiel-

kości pól nie powinny przekraczać 40 m². 

 

Szczeliny dylatacyjne muszą zawsze zostać wstępnie wypełnione sznurem dylatacyjnych (sznur powo-

duje, że masa wypełniająca przywiera jedynie do ścianek szczeliny), a po zakończeniu procesów skur-
czowych zostać wypełnione masami trwale elastycznymi. 

 

Wymagania dotyczą jastrychów o obciążeniach użytkowych do 3,5 kN/m², w przypadku większych ob-

ciążeń jastrych wymaga pogrubienia. 

Minimalna grubości warstwy jastrychu wewnątrz pomieszczeń 

 

jastrych związany z podłożem > 20 mm 

jastrych na warstwie rozdzielającej > 35 mm 

jastrych na warstwie izolacji termicznej > 45 mm 

 

Przygotowanie podłoża pod jastrychy związane z podłożem 

- szlifowanie, frezowanie, śrutowanie, 

- staranne oczyszczenie, 

- wykonanie warstwy szczepnej. 

5.2.3 Pielęgnacja jastrychu 

- Jastrych powinien być pielęgnowany, okryty folią przez min 4-5 dni. 

- Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych powinno być podane przez projektanta. 

- W jastrychu muszą zostać odtworzone szczeliny dylatacyjne podłoża betonowego. 
- Jastrychy cementowe powinny posiadać tzw. dylatację obwodową oddzielająca jastrych od 

ściany budynku, murów, balustrad, itd. 
- Jastrychy ułożone na warstwie rozdzielającej oraz na izolacji termicznej nie powinny posiadać pól 

większych niż 5,0x5,0 m. 

5.2.4 Zbrojenie jastrychów. 

Jastrych na warstwie rozdzielającej oraz na warstwie izolacji termicznej powinien być zazbrojony siatką 
stalową o grubości drutu 4,5 mm i wymiarach oczka 100x100 mm. 

5.2.5 Rysy i pęknięcia podłoża 

Jastrychy powinny być starannie ocenione pod kątem występowania rys oraz pęknięć szczególnie 
w rogach pomieszczeń. Pęknięcia te mogą być spowodowane skurczem zaprawy, zbyt szybkim wysy-

chaniem, brakiem właściwej pielęgnacji, brakiem lub niewłaściwym rozmieszczeniem szczelin przeciw-

skurczowych. Ewentualne spękania jastrychu cementowego można naprawiać za pomocą sklejania 
żywicami epoksydowymi. 

5.2.6 Dodatkowe zalecenia 

- Przeciągi w budynku – jastrych należy chronić przez minimum 7 dni przed przeciągami. 
- W okresie zimowym utrzymywać temperaturę około +15ºC jastrychu ogrzewanego przez mini-

mum 7 dni. W temperaturze poniżej +5ºC ustaje wiązanie w jastrychach cementowych. 
- Zraszanie jastrychu wodą stosować dopiero po 24 godzinach. 
- Ustawianie rusztowań na powierzchni jastrychu jest możliwe po minimum 7 dniach. 

5.3 Układanie wykładzin ceramicznych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplano-
wać sposób układania płytek według dokumentacji projektowej. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płasz-
czyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 
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większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie roz-

prowadza zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nało-
żona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kleju sprawiają, że kompozycja nie wypły-
wa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy, w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm, 

- 100 x 100 mm – 4 mm, 

- 150 x 150 mm – 6 mm, 

- 200 x 200 mm – 6 mm, 

- 250 x 250 mm – 8 mm, 

- 300 x 300 mm – 10 mm, 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kleju powinna wynosić około 1 m² lub pozwolić na wykonanie wy-

kładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równo-

ści podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Na-
kładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozy-

cji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsied-
nich, docisnąć i małymi ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna znaleźć się pod 

całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się krzyżyki dy-
stansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin, przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm  – około 2 mm, 

- od 100 do 200 mm  – około 3 mm, 

- od 200 do 600 mm  – około 4 mm, 

- powyżej 600 mm  – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, moż-
na też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyj-
ne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumenta-

cja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje 

się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

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

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe, przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mo-

krym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-

wierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. 

5.4 Wymagania dotyczące wykonania posadzek z kamienia. 

Płyty kamienne układać zgodnie z projektem. Użyć podkładu szczepnego np. Sopro HSF 748 lub rów-
noważnego. Przy układaniu i dociskaniu płyt kamiennych używać młotka gumowego. Grubość spoin 
zgodnie z projektem 2 mm. Po ułożonych w ten sposób posadzkach można chodzić po 24 godzinach, 
ale pełną wytrzymałość uzyskują dopiero po 28 dniach. 

Do spoinowania płyt kamiennych użyć zaprawy np. Sopro DF 10 lub równoważny. Grubość fug zgod-

nie z projektem; jeśli w projekcie brakuje informacji gr. fug 2 mm. Fuga w posadzkach powinna być 
ponadto lekko wklęsła. 

5.5 Rozwiązania lub materiały jednoznacznie zdefiniowane w projekcie 

Wszelkie prace, w trakcie których stosuje się konkretne, systemowe rozwiązanie technologiczne lub 
produkty winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Ewentualne do-

datkowe wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji uzupełniają, ale nie zastępują wytycznych pro-
ducenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez sprawdze-

nie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowaniach lub 
posiadania innych równorzędnych dokumentów. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości tech-

nicznych z dostarczonymi przez producenta atestami. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności ma-

teriału z atestem powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. 

Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm jak również ma-

teriały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo wpi-

sane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości robót wykonywanych według technologii producenta 

Jakość wykonywania robót według konkretnej technologii lub polegających na montażu konkretnych 
produktów winna być zgodna z zaleceniami producenta. 

6.3 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podlegają ustaleniom pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją pro-

jektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót 

Wykonanie posadzek ujętych w niniejszej specyfikacji obmierza się w m² powierzchni. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 
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- wyniki badań i ich ocenę, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

- wyniki badań i ich ocenę, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m² prac posadzkowych wyszczególnionych w pkt 2 obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie prac posadzkowych, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały 
– Właściwości i wymagania. 

2 PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – 

Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 
3 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały 

– Właściwości i wymagania. 
4 PN-EN 1307:2014-07 Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja igłowanych po-

kryć podłogowych z wyłączeniem igłowanych pokryć z okrywą. 

5 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, po-

rowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 

6 PN-EN ISO 10545-

4:2014-09 

Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 

7 PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

8 PN-EN ISO 10545-
12:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

9 PN-EN ISO 10545-
14:2015-11 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

10 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oz-

naczenie. 
11 PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budyn-

ków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji 
na ogień. 

12 PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budyn-
ków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odpor-

ności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 
13 PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Okre-

ślanie wodoszczelności. 
14 PN-EN 13501-1+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budyn-

ków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
15 PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Część 1: Wyroby asfaltowe do 
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izolacji wodochronnej dachów – Określanie wytrzymałości na 
rozdzieranie (gwoździem). 

16 PN-EN 12317-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie wytrzymałości 
złączy na ścinanie – Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

17 PN-EN 12691:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Określanie odpor-

ności na uderzenie. 
18 PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie właściwości me-

chanicznych przy rozciąganiu – Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

19 PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Okre-

ślanie odporności na obciążenie statyczne. 
20 PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Okre-

ślanie wodoszczelności. 
21 PN-EN 1847:2010 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Metody ekspozycji 

na działanie ciekłych chemikaliów i wody 
22 PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Metoda sztuczne-
go starzenia przez długotrwałe działanie podwyższonej tempera-

tury. 
 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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 WSTĘP 1.

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru sufitów podwieszonych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 
realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie: 

- Stropów tynkowanych; 
- Sufitów podwieszanych GK na konstrukcji typu lekkiego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia materia-

łowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 
o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
westora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wy-
konane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-

nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 
zmian i poprawek. 

 MATERIAŁY 2.

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 138 poz. 935, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
wyżej wymienione ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materia-
łów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt. 2. 
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2.2 Materiały zastosowane do wykonania sufitów podwieszanych 

2.2.1 Sufit gipsowo-kartonowy monolityczny standardowy 

– 1x płyta g-k zwykła grubości 12,5 mm, 

– konstrukcja systemowa z profili stalowych, 

– wkręty stalowe, 
– kołki rozporowe, 
– taśmy spoinowe, 
– masa szpachlowa do wykończenia połączeń, 
– inne materiały pomocnicze. 

2.3 Materiały zastosowane do wykonania tynków na stropach 

2.3.1 Zaprawa cementowo wapienna 

Zaprawa wykonana i nakładana zgodnie z PN-EN 13914-1:2016-06. 

2.4 Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań 

Każde rozwiązanie systemowe zastosowane do wykonania sufitów podwieszanych powinno posiadać 
ważną Aprobatę Techniczną potwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie wydaną przez 
jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r., w sprawie sposo-
bu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę 
lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną lub też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN 
lub AT. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowa-
nych materiałów 

Każdy z sufitów g-k monolitycznych powinien stanowić system jednego producenta. W skład systemu 
wchodzą płyty sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy wykończeniowe wskazane przez produ-
centa systemu. 

2.4.1 Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 520+A1:2012. 

L.p. Wymagania 
GKB 

Zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI wodo- 

i ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

Grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±5 

Szerokość 1200(+0; -5,0) 

Długość [2000÷3000] (+0; -6) 

Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 
Masa 1m³ 

płyty o gru-

bości [kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność ≤10,0 

6. 
Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość - - ≤10 ≤10 

8. Oznakowanie 

Napis na 

tylnej stro-
nie płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość; PN ...............; 
Data produkcji 
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Kolor kar-
tonu 

Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny 

Barwa 

napisu 
Niebieska czerwona niebieska Czerwona 

 

 

2.4.2 Profile stalowe 

– Kształtowniki stalowe zimnogięte z blachy stalowej ryflowanej lub igłowanej ocynkowanej i powin-

ny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10346:2011, 

– minimalne dopuszczalne grubości blach, z których są wykonane profile, wynoszą: 
– słupki pionowe – 0,6 mm, (jeśli z blachy ryflowanej – 0,55 mm), 

– dopuszczalne odchylenie profilu od prostoliniowości wynosi 1 mm/m, 
– powłoka cynkowa pokrywająca profile stalowe powinna spełniać warunki normy PN-EN 

10346:2011.  

2.4.3 Masa szpachlowa 

– Gipsowa masa szpachlowa powinna posiadać atest wydany przez PZH, odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 13279-2:2014-02, 

– sucha mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń – tworząca po zarobieniu wodą jednorodną masę 
bez grudek, 

– po zarobieniu wodą zachowuje właściwości robocze przez czas nie krótszy niż 30 min, 
– odporność na powstawanie rys skurczowych – brak spękań przy grubości warstwy do 1 mm. 

2.4.4 Sufit odporny na wilgoć 

Zmywalność zapewniona przez wykończenie powierzchni farbą zmywalną, odporną na środki stosowa-
ne do dezynfekcji, posiadające atest higieniczny wydany przez PZH. 

2.4.5 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą odpowia-
dać dane materiały budowlane. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych. 

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

2.4.6 Składowanie płyt sufitowych 

Płyty powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i być opakowane w sposób 
zabezpieczający przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

Przechowywanie w sposób określony w instrukcji producenta.  

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyro-

bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 
2041). 

Grubość 
nominalna 

płyty gipso-
wej [mm] 

Odległość 
podpór 
[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

Prostopadle do kie-

runku włókien karto-

nu 

Równolegle do 
kierunku włó-
kien kartonu 

Prostopadle do 

kierunku włó-
kien kartonu 

Równolegle do 
kierunku włó-
kien kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

18,0 720 500 - - - 
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2.4.7 Składowanie masy szpachlowej 

W oryginalnych opakowaniach, na paletach. 

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 
2041). 

 SPRZĘT 3.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego 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 SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określony-

mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-

rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom doty-
czącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-

nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpły-

wu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 TRANSPORT 4.

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

– samochody dostawcze o ładowności 0.9 t, 
– samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t, 

– ciągniki kołowe z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepi-

sów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-

nie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt 2 powinien być zgodny z instrukcją pro-

ducenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki, w jakich prace 
będą wykonywane. 

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości zabudowy gipsowo-kartonowe powinno się wykonywać 
w oparciu o systemy suchej jednego producenta. 

Płyty g-k przykręca się do konstrukcji blachowkrętami, a złącza, po wklejeniu siatki zbrojącej – szpach-

luje masą gipsową. 

5.2 Rozwiązania lub materiały jednoznacznie zdefiniowane w projekcie 

Wszelkie prace, w trakcie których stosuje się konkretne, systemowe rozwiązanie technologiczne lub 
produkty winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Ewentualne do-

datkowe wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji uzupełniają, ale nie zastępują wytycznych pro-

ducenta. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

– Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez spraw-

dzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opako-

waniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 

– Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

– Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z dokumen-

tacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi przez 

producenta atestami. 

– W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z atestem, powinien on być zbadany zgodnie 

z postanowieniami Polskiej Normy. 

– Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

– Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do stosowania 

(dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – masy szpachlowe). 

– Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości robót wykonywanych według technologii producenta 

Jakość wykonywania robót według konkretnej technologii lub polegających na montażu konkretnych 
produktów winna być zgodna z zaleceniami producenta. 

6.3 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podlegają ustaleniom pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją projek-

tową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. 

 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 7.

Sufity podwieszone obmierza się w m² powierzchni. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określonych przepisami dały 
wyniki pozytywne. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

– wyniki badań i ich ocenę, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Cena wykonania 1 m² sufitu podwieszonego obejmuje: 

– prace pomiarowe, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

– wykonanie konstrukcji nośnej,  

– montaż płyt g-k, szpachlowanie, szlifowanie, 

– koszty zastosowanych rusztowań,  

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.

10.1 Normy 

1 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. 
2 PN-EN ISO 1654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie – 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku. 
3 PN-EN 13501-

1+A1:2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budyn-
ków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji 
na ogień. 

4 PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budyn-
ków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odpor-

ności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 
5 PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań. 
6 PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery – Kolorymetria – Część 2: Pomiar barwy. 
7 PN-EN ISO 4611:2011 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie wpływu działania wilgoci 

i ciepła, rozpylonej wody oraz mgły solnej (oryg.). 

8 PN-EN ISO 1182:2010 Badania reakcji na ogień wyrobów – Badanie niepalności. 
9 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania. 

10 PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań. 
11 PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Warunki techniczne dostawy. 

13 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
 

10.2 Dokumentacja projektowa 

- Projekt wykonawczy architektury. 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 
dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA BU-

DYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania, montażu i odbioru stolarki okiennej 

i drzwiowej.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne w użyte w specyfikacji podano celach referencyjnych. Służą one do określenia materia-
łowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 
o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-
nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 
zmian i poprawek 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z późniejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138 poz. 935, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów 
zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt 2. 
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Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę 
lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną lub też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN 
lub AT. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej wbudowa-

nych lub przeznaczonych do wbudowania materiałów. 

2.2 Stolarka drzwiowa 

W obiekcie występują następujące rodzaje stolarki drzwiowej: 

- Drzwi drewniane fornirowane; 

- Drzwi drewniane laminowane; 

- Drzwi stalowe w okładzinie drewnopodobnej; 
- Drzwi stalowe; 

- Drzwi stalowe/aluminiowe z wypełnieniem szklanym; 
 

Wszystkie parametry wg dokumentacji projektowej. 

2.3 Wymagania w zakresie właściwości technicznych 

Drewno używane do wytwarzania stolarki ocenia się zgodnie z PN-EN 942:2008 według jego podsta-

wowych cech, tj.: ułożenia włókien, rozmieszczenia i wielkości sęków (nie bierze się pod uwagę sęków 
o średnicy 10 mm i mniejszych), naturalnych przebarwień, występujących pęknięć itp. Następnie kla-

syfikuje się je do odpowiedniej klasy wyglądu J2 ÷J50 (tabela1). 

Wymagania dotyczące wyglądu, jakie powinno spełniać drewno w poszczególnych elementach okien 
i drzwi zostały sprecyzowane w PN-EN 14220:2007 (tabela 2), przy uwzględnieniu: sposobu wykoń-
czenia powierzchni (powłoka kryjąca lub transparentna), rodzaju powierzchni (widoczna, częściowo 
zakryta, zakryta) oraz wykorzystaniu podziału na klasy wg PN-EN 942:2008. Norma dopuszcza stoso-
wanie drewna o klasie niższej niż przedstawiono w tabeli 2 pod warunkiem, że zostanie zastosowane 
na powierzchni zakrytej i nie pogorszą się właściwości użytkowe elementu. 

W przypadku wad drewna, tj.: pęknięcia, pęcherze żywiczne, wypadające sęki, otwory po owadach, 
odsłonięte rdzenie, dopuszcza się ich naprawę przy użyciu odpowiednich mieszanek do napraw i wkle-

janych wstawek z drewna.  

Wstawki musza spełniać odpowiednie wymagania: 

- powinny być wklejone w trwały sposób przy użyciu odpowiedniego kleju; 

- ich szerokość nie może być większa od dopuszczalnego wymiaru sęka dla danej klasy drewna 
powiększony o 6 mm; 

- przebieg włókien wstawki i elementu musi być zgodny; 
- gatunek drewna wstawki powinien być taki sam jak elementu, lub gatunku o podobnych właści-

wościach; 

- wilgotność wstawki i naprawianego drewna powinna być zgodna (tolerancja ±2,0%) i 
jednocześnie dostosowana do wymagań kleju stosowanego do napraw. 

Drewno do wytwarzania elementów okiennych i drzwiowych musi także posiadać odpowiednie właści-
wości fizyczne. Jego wilgotność nie może przekraczać 16%. Gęstość określona przy wilgotności 12% w 
przypadku drewna liściastego nie może być mniejsza od 450 kg/m³ a iglastego 350 kg/m³. 
Od półfabrykatów z drewna klejonego wymaga się głównie dużej wytrzymałości, szczelności i jakości 
połączeń warstwowych.  

Właściwości mechaniczne drzwi tj. prawidłowość działania, wielkości sił potrzebnych do obsługi, od-

porność na obciążenia działające w płaszczyźnie skrzydła, odporność na skręcania statyczne, odpor-
ność okładzin na uderzenia, odporność na wstrząsy i obciążenie wiatrem, odporność na wielokrotne 
zamykanie i otwieranie, przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, klasyfikacja w zakresie dymo-
szczelności i ognioodporności powinny spełniać wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-

15-8478/2010. 

Pozostałe wymagania według projektu. 

2.4 Wymagania szczególne dla stolarki drzwiowej 

- Drzwi drewniane pełne – z rdzeniem z drewna lub płyty wiórowej, nie akceptuje się drzwi typu 
plaster miodu. 
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- Drzwi drewniane lakierowane transparentnie nie mogą mieć widocznych uszkodzeń.  
- Zawiasy do przylgowych drzwi zewnętrznych z wbudowaną blokadą antywyważeniową – regulo-

wane w trzech płaszczyznach: luz boczny i wysokość (zakres ±3mm), docisk (w zakresie 0-4 

mm), z łożyskami ślizgowymi, niewymagającymi konserwacji w trakcie użytkowania, obciążenie 
dla 3 zawias 130 kg. 

- Drzwi stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo, 

- Drzwi aluminiowe lakierowane proszkowo, 

- Zawiasy do drzwi przylgowych zewnętrznych chowane, regulowane w trzech płaszczyznach, ob-

ciążenie dla 2 zawias 60 kg. 
- Samozamykacze wierzchnie o sile zamykania 4 (wg PN EN 1154) EN 2/3/4 z możliwością regulacji 

prędkości zamykania oraz końcowej fazy zamykania, tzw. dobicia. 
- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
- Okucia oraz wyposażenie dodatkowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie 

Technicznej nr AT-15-8478/2010 oraz odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 
1154, PN-EN 1155, PN-EN 1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846. 

- Zamki drzwi zewnętrznych powinny posiadać odpowiednie atesty wydane przez jednostki do tego 
uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KG 

Policji).  
- Każde drzwi powinny być oznakowane w sposób trwały tabliczką znamionową zawierającą nastę-

pujące dane: 

◦ nazwę producenta, 
◦ nazwę (symbol) wyrobu, 
◦ rok produkcji, 

◦ klasę odporności ogniowej/dymoszczelności (jeśli mają spełniać takie warunki). 

Pozostałe wymagania według projektu. 

2.5 Wymagania dla stolarki aluminiowej 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, ocieplone, wykonane w systemie drzwiowym, w kolorze wg decyzji 
użytkownika obiektu – wg aprobaty technicznej, wymiary zgodnie z wykazem stolarki, z profili ciepłych 
z aluminium według propozycji producenta, grubości min. 68 mm, ocieplone, uszczelki EPDM, 

Okucia objęte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawność działania skrzydła – przy 

zamykaniu lub otwieraniu drzwi ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania 
skrzydła o inne części drzwi, 

Powłoki poliestrowe proszkowe powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2808:2000: 75 ±15 µm, 

- twardość względna wg PN-EN ISO 2815:2000: nie miej niż 0,7, 
- przyczepność do podłoża wg PN-EN ISO 2409:1999: 1 stopień, 

2.6 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą od-
powiadać dane materiały budowlane. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapew-

niający niezmienność ich własności technicznych. 

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

Drzwi z ościeżnicami powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych, z da-
la od źródeł ciepła, w pozycji stojącej w opakowaniach, w których zostały dostarczone przez produ-

centa, z zabezpieczeniem narożników. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych oraz będzie przyjazny dla środowiska. Sprzęt używany do ro-

bót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nad-

zoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-

wany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-
rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom doty-

czącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbędne będzie stosowanie 
następującego sprzętu: 

- wiertarki, poziomice,  

- drobny sprzęt pomocniczy (wkrętaki, młotki metalowe i gumowe, klucze, itp.) 

Sprzęt użyty do montażu stolarki powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT 

W zakresie warunków dotyczących pakowania, przechowywania i transportu drzwi należy spełniać 
wymagania normy PN-B-05000:1996. Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne 
technicznie środki transportu: 

- samochody dostawcze o ładowności 0.9 t, 
- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpie-

czyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania  przepisów 
ruchu drogowego. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

Nowa stolarka okienna powinna być pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B- 
05000:1996. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt 2 powinien być zgodny z instrukcją pro-

ducenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki, w jakich 

prace będą wykonywane. 

5.2 Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni oście-

ża, należy je naprawić i oczyścić. 

5.3 Osadzanie stolarki 

- Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. 

- Ościeżnice powinny być zabezpieczone przed korozją od strony muru, jeżeli nie zostały zabezpie-

czone fabrycznie. 

- Montaż ościeżnicy i skrzydła prowadzić zgodnie z wytycznym producenta. 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

5.4 Jakość wykonania stolarki 

- Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń, nie powinny występować widoczne uszkodze-

nia, jak pęknięcia, rysy, wgniecenia, uskoki w miejscach połączeń sąsiednich elementów, nieciąg-

łości powłok, zwichrowania płaskich powierzchni itp. 
- Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodli-

wych dla zdrowia. 

- Ramy ościeżnic powinny być proste, bez skręceń, odkształceń. 
- Okucia powinny być tak obsadzone, aby nie powodowały dodatkowych naprężeń w skrzydle i oś-

cieżnicy. 

- Otwory zaczepowe w ościeżnicy powinny być wyposażone w osłonki zapewniające szczelność 
i pełny wysuw zapadek i rygli zamków. 

- Uszczelki pęczniejące powinny być umieszczone w specjalnie do tego celu wykonanych wrębach 
w ościeżnicy. 

- Odchyłki wymiarowe powinny spełniać następujące wymagania podane w zaleceniach ZUAT-

15/III.16/2007: 

◦ dla ościeżnicy: wysokość we wrębie ±2,0 mm, szerokość we wrębie +3,0/-1,0 mm, szerokość 
w świetle +3,5/-1,5 mm, położenie zawiasów ±1,0 mm, 

◦ dla skrzydeł: odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych 2 klasy 
tolerancji według PN-EN 1529, tj. 1,5 mm dla szerokości i wysokości, 1,0 mm dla grubości, 
1,5 mm dla prostokątności naroży, 

◦ dla płaskości skrzydeł: nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych 3 klasy tolerancji wg 
PN-EN 1530, tj. 4,0 mm dla zwichrowania (odchyłka od płaskości naroża), 4,0 mm dla wygię-

cia wzdłużnego (w kierunku wysokości), 2,0 mm dla wygięcia poprzecznego (w kierunku sze-
rokości), 0,6 mm dla płaskości miejscowej (1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530). 

5.5 Rozwiązania lub materiały jednoznacznie zdefiniowane w projekcie 

Wszelkie prace, w trakcie których stosuje się konkretne, systemowe rozwiązanie technologiczne lub 
produkty winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Ewentualne do-

datkowe wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji uzupełniają, ale nie zastępują wytycznych pro-
ducenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

- Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 
sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na 
opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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- Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z dokumen-

tacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi przez 
producenta atestami. 

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany zgodnie 
z postanowieniami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015-10. 

- Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 

- Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości robót wykonywanych według technologii producenta 

Jakość wykonywania robót według konkretnej technologii lub polegających na montażu konkretnych 
produktów winna być zgodna z zaleceniami producenta. 

6.3 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wbudowaną stolarkę okienną i drzwiową obmierza się w m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytyw-
ne. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

- wyniki badań i ich ocenę, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki drzwiowej i okiennej, 

- osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i wykończeniem otworów, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualna naprawa powstałych uszkodzeń, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 179:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamia-

ne klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania 
na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań. 

2 PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 
uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania 
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na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań. 
3 PN-EN 

1154:1999/A1:2004/AC:2010 

Okucia budowlane – Zamykacze drzwiowe z regulacją przebie-

gu zamykania – Wymagania i metody badań. 
4 PN-EN 

1155:1999/A1:2004/AC:2006 

Okucia budowlane – Przytrzymywacze elektryczne otwarcia 

drzwi rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody ba-
dań. 

5 PN-EN-

1158:1999/A1:2004/AC:2006 

Okucia budowlane – Regulatory kolejności zamykania skrzydeł 
drzwiowych – Wymagania i metody badań. 

6 PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane – Zamki – Zamki mechaniczne wraz z za-

czepami – Wymagania i metody badań. 
7 PN-EN 14637:2007 Okucia budowlane – Sterowane elektrycznie systemy przytrzy-

mywania otwarcia do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczel-
nych – Wymagania, metody badań, stosowanie i konserwacja. 

8 PN-EN 14846:2010 Okucia budowlane – Zamki – Zamki i zaczepy elektromecha-

niczne – Wymagania i metody badań. 
9 PN-EN 12365-1,2,3,4 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych. 
10 PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe – Wysokość, szerokość, grubość i prostokąt-

ność – Klasy tolerancji. 

11 PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe – Płaskość ogólna i miejscowa – Klasy tole-
rancji. 

12 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w po-

mieszczeniach. 
13 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyj-

ność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 
14 PN-EN ISO 12543-

1,2,3,4,5,6 

Szkło w budownictwie – Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe. 

15 PN-EN 10152:2011 Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane 

elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno – Warunki 

techniczne dostawy. 
16 PN-EN ISO 12944-

1,2,3,4,5,6,7 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

17 PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 

18 PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
19 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
20 PN-EN 14220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, 

zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżni-
cach – Wymagania jakościowe i techniczne. 

21 PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej – Wymagania ogólne. 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.3 Dokumentacja powiązana 

1. Aprobaty techniczne i instrukcje producentów materiałów i gotowych wyrobów. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru różnych elementów metalowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „DWUETAPOWA 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU TERMINALU LOTNICZEGO W MAZOWIECKIM PORCIE LOT-
NICZYM WARSZAWA-MODLIN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 
realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

- Czyszczenie, szlifowanie i malowanie istniejących balustrad; 
- Wykonanie i montaż nowych balustrad; 
- Wykonanie i montaż obróbek blacharskich atrap kominów; 
- Wykonanie i montaż kratek wentylacyjnych atrap kominów; 
- Wykonanie i montaż wyłazu dachowego wraz z drabiną; 
- Wykonanie i montaż klapy dymowej/wyłazu; 

- Wykonanie i montaż podestów i balustrad ze stali ocynkowanej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia materia-
łowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 
o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-

westora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-
nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 

zmian i poprawek. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 

̶ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 
z późniejszymi zmianami), 

̶ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 
̶ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 

138 poz. 935, z późniejszymi zmianami). 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materia-

łów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt 2. 

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań 

Każde zastosowane rozwiązanie systemowe powinno posiadać ważną Aprobatę Techniczną potwier-
dzającą przydatność do stosowania w budownictwie wydaną przez jednostkę wskazaną w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyro-

bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 
2041 z późniejszymi zmianami). 

Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę 
lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną lub też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN 
lub AT. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowa-

nych materiałów. 

2.2.1 Materiały do spawania 

Do spawania elektrycznego należy stosować elektrody średniootulone ER 146, ER 150 (według PN-EN 

ISO 2560:2010). Elektrody powinny mieć: 

̶ zaświadczenie jakości, 
̶ spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
̶ opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 

i wymaganiami producenta. 

2.2.2 Odbiór stali na budowie 

Powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 
partia materiału. Atest powinien zawierać: 

̶ znak wytwórcy, 
̶ profil, 
̶ gatunek stali, 

̶ numer wyrobu lub partii, 
̶ znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów powinno być wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2.3 Wymagania dla powłok cynkowych 

Powłoka ocynkowanego przedmiotu musi spełniać wymogi normy EN ISO 1461 „Powłoki cynkowe 
nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania (ISO 

1461:2011)”. I tak: 

2.2.3.1 Wymagania dla wyglądu powłoki 

̶ Powierzchnia powłoki powinna być ciągła, wolna od pęcherzy i miejsc chropowatych, sopli 
i odprysków, 

̶ zgrubienia cynku są niedopuszczalne, jeżeli przeszkadzają w użytkowaniu wyrobu, 
̶ łączna powierzchnia na którą nie nałożyła się powłoka i którą należy naprawić nie może 

przekraczać 0,5% powierzchni całkowitej części. Pojedynczy obszar bez powłoki nie może 
przekraczać 10 cm2, 

̶ pojedyncze miejsca z wadami powinny być poprawione przez ocynkowanie, 

2.2.3.2 Wymagania odnośnie grubości warstwy 

Grubość powłoki cynkowej uzależniona jest od grubości i jakości materiału podłoża. Grubość miejsco-
wa warstwy tworzącej powłokę powinna wynosić minimum 35 µm. Maksymalna grubość powłoki nie 
jest ograniczona, jeśli nie ogranicza to możliwości zastosowania przedmiotu. Norma EN ISO 1461 

określa minimalne miejscowe i minimalne średnie grubości powłok w zależności od grubości cynkowa-
nego materiału. 
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2.2.3.3 Wymagania odnośnie przyczepności powłoki 

Powłoka powinna być elastyczna i dobrze związana z podłożem, aby wytrzymać obciążenia występują-
ce przy normalnym użytkowaniu elementów ocynkowanych. Przyczepność cynku do podłoża nie musi 
być zazwyczaj sprawdzana, ponieważ powłoki cynkowe otrzymywane metodą zanurzeniową wykazują 
wystarczającą przyczepność. Powłoka cynkowa wytrzymuje normalne manipulacje w czasie użytkowa-

nia bez odrywania się i złuszczeń. 

1.1 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków, jakim muszą odpowia-
dać dane materiały budowlane. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych. 

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

Montaż bram powinien odbywać się bezpośrednio po ich dostarczeniu na teren budowy. 

2.2.4 Składowanie blach 

̶ Arkusze blachy powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym na drewnianych 
paletach gwarantujących 20 cm odstęp od podłoża (nie składać arkuszy blachy bezpośrednio na 
posadzce). 

̶ Arkusze składować w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji i uniknięcia bezpośredniego styku. 

̶ Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
̶ Należy przestrzegać normatywnej ilości składowanych arkuszy, aby uniknąć załamań profili 

dolnych warstw pod naporem ciężaru. 
̶ Magazynowanie arkuszy blachy w szczelnych paczkach z folii nie powinno być dłuższe niż 2 

tygodnie, należy je w tym czasie chronić przed promieniowaniem UV i opadami atmosferycznymi. 
̶ Blach nie należy przykrywać plandeką nieprzepuszczającą wilgoci. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego 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 SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-

rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom doty-
czącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-

nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpły-

wu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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Do montażu obróbek, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej należy używać nożyc wibracyjnych 

(nie należy używać szlifierek kątowych). 

3.3 Sprzęt do robót spawalniczych 

̶ stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spa-

wania i dokumentacją, 
̶ spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10%, 
̶ eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją, 
̶ stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

◦ spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosfe-

rycznych, 

◦ sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
◦ stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

̶ samochody dostawcze o ładowności 0.9 t, 
̶ samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t, 

̶ ciągniki kołowe z przyczepą. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepi-
sów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania i montażu barierek, drabin dostępowych 

5.1.1 Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.1.2 Połączenia spawane 

̶ Elementy należy spawać ze sobą na całej długości ich przylegania. 
̶ Spoiny pachwinowe powinny mieć grubość równą 0,7 grubości elementu cieńszego. 
̶ Spoiny czołowe powinny mieć grubość łączonych ze sobą elementów. 
̶ Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

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

̶ Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych. 

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

Wykonanie spoin: 

̶ rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: 

◦ 5% – dla spoin czołowych, 
◦ 10% - dla pozostałych, 

̶ dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny, 

̶ niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
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5.1.3 Połączenia śrubowe 

Łby śrub, podkładki, nakrętki powinny przylegać na całej powierzchni do części łączonych, jeśli wystę-

pują powierzchnie skośne to należy zastosować podkładki klinowe. 
Powierzchnie blach czołowych w połączeniach sprężonych przygotować przez piaskowanie. 

5.2 Rozwiązania lub materiały jednoznacznie zdefiniowane w projekcie 

Wszelkie prace, w trakcie których stosuje się konkretne, systemowe rozwiązanie technologiczne lub 
produkty winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Ewentualne do-

datkowe wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji uzupełniają, ale nie zastępują wytycznych pro-
ducenta. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

̶ Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez spraw-
dzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowa-

niach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 
̶ Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
̶ Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z dokumen-

tacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi przez 
producenta atestami. 

̶ W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany zgodnie 
z postanowieniami Polskiej Normy. 

̶ Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 

̶ Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości robót wykonywanych według technologii producenta 

Jakość wykonywania robót według konkretnej technologii lub polegających na montażu konkretnych 
produktów winna być zgodna z zaleceniami producenta. 

6.3 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podlegają ustaleniom pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją pro-

jektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

̶ wyniki badań i ich ocenę, 
̶ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

̶ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje wykonanie następujących czynności: 

̶ oczyszczenie i zabezpieczenie istniejących elementów stalowych, 

̶ dostarczenie elementów stalowych na plac budowy, 
̶ montaż elementów stalowych przez spawanie i skręcanie, 
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̶ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

̶ uporządkowanie, oczyszczenie placu budowy z pozostałości po robotach. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 
Warunki techniczne dostawy. 

2 PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – 

Tolerancje wymiarów i kształtu. 
3 PN-EN 10152:2011/AC:2012 Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane 

elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno – Warunki 
techniczne dostawy. 

4 PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 1: Zasady 
ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej. 

5 PN-EN ISO 14713-2:2010 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 2: Cynko-

wanie zanurzeniowe. 
6 PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań 

7 PN-EN ISO 2178:2016-06 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym – Pomiar 
grubości powłok – Metoda magnetyczna 

8 PN-EN 15773:2009 Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na 
wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szeradyzowa-

nej (systemy duplex) – Specyfikacje, zalecenia i wskazówki. 
9 PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. 
10 PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcz-

nego spawania łukowego stali niestopowych i drobno-
ziarnistych. Klasyfikacja. 

11 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
12 PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczenia stali. Część 1: Znaki stali. 
13 PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczenia stali. System cyfrowy. 

14 PN-EN 10021:2009 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych. 
15 PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych. 
16 PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
17 PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki technicz-

ne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
18 PN-EN ISO 21952:2012 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 

i pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali 
odpornych na pełzanie. Klasyfikacja(oryg.). 

19 PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 
Część 1: Zasady ogólne. 

20 PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 
Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

21 PN-EN ISO 12944-
1,2,3,4,5,6,7,8:2001,2007, 

2009 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

22 PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych 
na korozję. 

23 PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 2: Warunki techniczne do-
stawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych 
ogólnego przeznaczenia 

24 PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję – Część 3: Warunki techniczne do-

staw półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników 
i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogól-
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nego przeznaczenia. 

 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 
2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.3 Dokumentacja powiązana 

1. Aprobaty techniczne i instrukcje producentów materiałów i gotowych wyrobów. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru różnych elementów metalowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA 

BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

realizacji prac budowlanych wymienionych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie i montaż następujących elementów: 

- Dźwig platformowy przelotowy dla niepełnosprawnych; 
- Parapety, blaty kamienne; 

- Lustra klejone do ściany; 
- Elementy wyposażenia łazienek; 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych. 

1.5 Użycie nazw własnych 

Nazwy własne użyte w specyfikacji, podano w celach referencyjnych. Służą one do określenia materia-

łowo-wykonawczego standardu jakościowego. Oznacza to, że nie mogą być zastosowane materiały 
o parametrach niższych od wymienionych, a jedynie materiały równoważne lub lepsze.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
westora stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powi-

nien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich 
zmian i poprawek. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 

̶ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z późniejszymi zmianami), 
̶ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami), 
̶ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 

138 poz. 935, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materia-

łów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt 2. 

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiałów 

2.2.1 Elementy kamienne  

̶ Grubość 3 cm, wymiary i kolorystyka wg projektu 

̶ Nasiąkliwość wg PN-EN ISO 10545-3:1999: 0,36% 
̶ Wytrzymałość na ściskanie: 200MPa 

̶ Ścieralność na tarczy Böhmego: 0,17 mm 

2.2.2 Dźwig platformowy przelotowy dla niepełnosprawnych 

- Napęd: śrubowy  
- Udźwig: min. 400 kG 

- Prędkość: min. 0,15 m/s  
- Wysokość podnoszenia: 6,62 m  
- Minimalna wysokość podnoszenia: 0,92 m  
- Minimalna wysokość nadszybia: 220 cm  
- Głębokość podszybia: 5 cm  
- Wymiary platformy: ok. 100 x 150 cm  

- Zasilanie: 400V, 3-fazowe  

- Moc silnika: 2,2 kW  

- Maszynownia: bez maszynowni  

- Szerokość szybu: min. 1,60 m  
- Kabina/platforma: przelotowa, 100 x 150 cm  

- Szerokość drzwi: min. 90 cm  
- Rodzaj drzwi: Aluminiowe, przeszklone  

- Podłoga: PVC lub gumowa, antracytowa, antypoślizgowa,  
- Kolorystyka: elementy zewnętrzne metalowe malowane w kolorze szarym RAL  
- 9007, pochwyty, okucia – stal nierdzewna – satyna,  

- Sterowanie: automatyczne na przystankach – przyciskowe i ciągłe na platformie, Zjazd 

pożarowy, intercom do komunikacji z recepcją muzeum, ręczny lub automatyczny system 
sprowadzania platformy na przystanek w przypadku awarii silnika 

2.2.3 Elementy wyposażenia łazienek 

Zgodnie z projektem. 

2.3 Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań jednoznacznie zdefiniowa-
nych w projekcie. 

Każde zastosowane rozwiązanie systemowe powinno posiadać ważną Aprobatę Techniczną potwier-
dzającą przydatność do stosowania w budownictwie wydaną przez jednostkę wskazaną w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 
2041 z późniejszymi zmianami). 

Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę 
lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną lub też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN 
lub AT. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowa-

nych materiałów 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego 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 SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określony-

mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dob-
rym stanie i gotowości do pracy. Powinien odpowiadać normom ochrony środowiska i przepisom doty-

czącym jego użytkowania. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpły-
wu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 

̶ samochody dostawcze o ładowności 0.9 t, 
̶ samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t, 

̶ ciągniki kołowe z przyczepą. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepi-
sów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

Konstrukcje ocynkowane przewożone w zimie należy zabezpieczyć przed ryzykiem korozji, spowodo-

wanej osiadaniem na konstrukcji soli używanej do odśnieżania dróg. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania dotyczące wykonywania prac montażowych elementów kamiennych. 

Elementy kamienne mocować na klej zgodnie z projektem. 

5.2 Rozwiązania lub materiały jednoznacznie zdefiniowane w projekcie 

Wszelkie prace, w trakcie których stosuje się konkretne, systemowe rozwiązanie technologiczne lub 
produkty winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Ewentualne do-
datkowe wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji uzupełniają, ale nie zastępują wytycznych pro-

ducenta. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

̶ Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez spraw-

dzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na opakowa-

niach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 
̶ Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
̶ Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z dokumen-

tacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi przez 

producenta atestami. 
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̶ W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany zgodnie 
z postanowieniami Polskiej Normy. 

̶ Materiały o właściwościach nieodpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 

̶ Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości robót wykonywanych według technologii producenta 

Jakość wykonywania robót według konkretnej technologii lub polegających na montażu konkretnych 
produktów winna być zgodna z zaleceniami producenta. 

6.3 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podlegają ustaleniom pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją pro-

jektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym: 

̶ wyniki badań i ich ocenę, 
̶ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

̶ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje wykonanie następujących czynności: 

̶ przygotowanie elementów konstrukcji w zakładzie pomocniczym, 
̶ dostarczenie elementów konstrukcji na plac budowy, 
̶ montaż elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie, 
̶ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
̶ uporządkowanie, oczyszczenie placu budowy z pozostałości po robotach. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1 PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 
Warunki techniczne dostawy. 

2 PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – 

Tolerancje wymiarów i kształtu. 
3 PN-EN 10152:2011/AC:2012 Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane 

elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno – Warunki 

techniczne dostawy. 
4 PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 

przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 1: Zasady 
ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej. 

5 PN-EN ISO 14713-2:2010 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 2: Cynko-
wanie zanurzeniowe. 

6 PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 
metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań 

7 PN-EN ISO 2178:2016-06 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym – Pomiar 
grubości powłok – Metoda magnetyczna 
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8 PN-EN 15773:2009 Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na 
wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szeradyzowa-

nej (systemy duplex) – Specyfikacje, zalecenia i wskazówki. 
9 PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. 
10 PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – 

Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich 
o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym 
cieplnie (oryg.). 

11 PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcz-

nego spawania łukowego stali niestopowych i drobno-
ziarnistych. Klasyfikacja. 

12 PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne od-
chyłki wymiarowe i odchyłki kształtu. 

13 PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorąco. 
Wymiary. 

14 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 
stopek walcowane na gorąco – Tolerancje kształtu i wymia-
rów. 

15 PN-H-93419:2006/Az1:2009 Dwuteowniki stalowe równoległościenne walcowane na gorą-
co. Wymiary. 

16 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
17 PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczenia stali. Część 1: Znaki stali. 
18 PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczenia stali. System cyfrowy. 

19 PN-EN 10021:2009 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych. 
20 PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych. 

21 PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
22 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali kon-

strukcyjnej. Wymiary. 

23 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali kon-
strukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

24 PN-EN 10056-

2:1998/Ap1:2003 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali kon-

strukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
25 PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze 

stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tole-
rancje, wymiary i wielkości statyczne. 

26 PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki technicz-

ne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
27 PN-EN ISO 21952:2012 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 

i pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali 
odpornych na pełzanie. Klasyfikacja(oryg.). 

28 PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 
Część 1: Zasady ogólne. 

29 PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 
Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

30 PN-EN ISO 12944-

1,2,3,4,5,6,7,8:2001,2007, 

2009 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

31 PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych 
na korozję. 

32 PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 2: Warunki techniczne do-

stawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych 
ogólnego przeznaczenia 

33 PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję – Część 3: Warunki techniczne do-

staw półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników 
i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogól-

nego przeznaczenia. 
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34 PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-

4: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze 
stali nierdzewnych. 

10.2 Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wykonawczy architektury. 
2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.3 Dokumentacja powiązana 

1. Aprobaty techniczne i instrukcje producentów. 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE” 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-S   INSTALACJE SANITARTNE 

1 

 

SST- S  – INSTALACJE SANITARNE  

PARKICPV 45330000-9 

SPIS TREŚCI: 
SPIS TREŚCI: ................................................................................................................................. 1 

1 WSTĘP ................................................................................................................................... 2 

1.1 Przedmiot SST ................................................................................................................. 2 

Zakres stosowania SST ................................................................................................................ 2 

1.2 Zakres robót objętych SST ............................................................................................... 2 

1.3 Określenia podstawowe ................................................................................................... 2 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................. 3 

1.5 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją .......................................................................... 3 

2 MATERIAŁY ............................................................................................................................ 3 

2.1 Wymagania ogólne .......................................................................................................... 3 

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiałów  i rozwiązań ..................................................... 3 

2.3 Składowanie materiałów .................................................................................................. 6 

3 SPRZĘT .................................................................................................................................. 7 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................... 7 

4 TRANSPORT ........................................................................................................................... 7 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu .......................................................................... 7 

5 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................... 7 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót ....................................................................................... 7 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót ........................................................................... 7 

5.2.1 Instalacja wod-kan. ..................................................................................................... 8 

5.2.2 Instalacja c.o. i c.t. ...................................................................................................... 8 

5.2.3 Kanalizacja sanitarna - przyłącze .................................................................................. 8 

5.2.4 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji ................................................................. 9 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................... 9 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 9 

6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót ...................................................................... 9 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT .............................................................................................. 10 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót ...................................................................... 10 

7.2 Jednostki przedmiarowe i obmiarowe .............................................................................. 11 

8 ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................... 11 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót .......................................................................................... 11 

9 ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH ....................................... 12 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................... 12 

10.1 Ustawy i rozporządzenia ................................................................................................. 12 

10.2 Normy........................................................................................................................... 13 

10.3 Dokumentacja projektowa .............................................................................................. 13 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE” 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-S   INSTALACJE SANITARTNE 

2 

 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót w zakresie 

instalacji sanitarnych związanych z zadaniem:  

" PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ w WARSZAWIE” 

Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji prac 

budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w Specyfikacji Technicznej, służy wyłącznie 
określaniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i 
systemy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 
złożenia w ramach oferty stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie prac przy realizacji instalacji sanitarnych.  

W zakres przewidywanych robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzą roboty 
obejmujące: 

- instalacje wodno-kanalizacyjne 

- instalacja wentylacji i klimatyzacji 

- instalacja grzewcza co i ct 

- Instalacja hydrantowa (ppoż) 

- kanalizacja deszczowa 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Książka obmiarów– akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

Wyroby budowlane – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do pełnienia 
obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 1.1 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych 
powinien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w celu dokonania 

odpowiednich zmian i poprawek. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt. 
2.2 

 

 
 

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiałów  i rozwiązań 

2.2.1 Kanalizacja wewnątrz budynku 

- Rury PCV o połączeniach wciskowych montowane na ścianach budynku lub w 

wykopie 

- Rury wywiewne z PCV  

- Zawory napowietrzające z PCV 

- Czyszczaki (rewizje z PCV) 

- Wpusty żeliwne podłogowe 

- Umywalki porcelanowe z syfonem z PCV 

- Pisuary pojedyncze porcelanowe montowane na stelażach 
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- Ustępy wiszące na stelażach (w tym 3 dla niepełnosprawnych) 

- Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe z syfonem z PCV 

- Zlewy żeliwne z syfonem z PCV 

2.2.2 Hydrofornia 

- Zestaw hydroforowy SiBOOST Smart 2 HELIX VE 603 MSV lub inny o tych samych 

parametrach 

- Układ pomiarowy UP40 

- Moduł MOIB50 

- Filtr kołnierzowy DN80 

- Zawór antyskażeniowy EA80 

- Zawór pierwszeństwa VV300 DN50 

- Wodomierz śrubowy DN50 (uwaga dostawa MPWiK) 

2.2.3 Instalacja ppoż 

- Rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach 

budynku 

- Szafki hydrantowe z zaworami hydrantowymi DN25 lub DN33, prądownicami i 

wężami. 

- Izolacja rurociągów otulinami thermaflex o grub.13 mm 

    2.2.4 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

- Rury wody zimnej z PP PN20 o połączeniach zgrzewanych montowane na ścianach 

budynku 

- Rury wody ciepłej z PP PN20 STABI (z wkładką aluminiową) o połączeniach 

zgrzewanych montowane na ścianach budynku 

- Zawory kulowe gwintowane  

- Zawory kulowe czerpalne ze złączką do węża 

- Zawory antyskażeniowe HA 

- Zawory odcinające do dolnopłuka i pralki 

- Podgrzewacze wody elektryczne pojemnościowe z wyposażeniem o wydajności 10l/s i 

15l/s 

- Izolacja – zimna woda otuliny thermaflex o grub. 13 mm 

- Izolacja - ciepła woda otuliny thermaflex o grub. 20 mm 

- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne (wyrób krajowy), -w tym 3 dla 

niepełnosprawnych.  

- Przejścia ppoż dla przewodów palnych , w gilzach stalowych ,z wełną mineralną i 

masą uszczelniającą CP601S HILTI 

2.2.5 Przyłącze kanalizacyjne 

- Rury kanalizacyjne  PCV 160 o połączeniach wciskowych 

- Studzienki z kręgów betonowych DN1200 

- Właz kanałowy typ D-400 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE” 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-S   INSTALACJE SANITARTNE 

5 

- Studzienki z PE 425 

- Wpusty dachowe żeliwne ogrzewane o śr. 150 mm 

 

2.2.6 Wentylacja i klimatyzacja 
 

- Kanały wentylacyjne kołowe elastyczne typu S(SPIRO) o średnicach do 315 mm 

- Przepustnice jednopłaszczyznowy stalowe kołowe typ B 

-  Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A 

- Klapy ppoż z siłownikiem kołowe typ Gryfit CX-4S lub inne o tych samych 

parametrach 

- Klapy ppoż z siłownikiem prostokątne typ Gryfit LX-4 lub inne o tych samych 

parametrach 

- Kratki wentylacyjne prostokątne typ K1+P lub K2+P 

- Zawory wentylacyjne kołowe 

- Ramki z siatką kołowe 

- Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A 

- Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 

- Tłumiki akustyczne płytowe kołowe 

- Nawiewnik szczelinowy DSX-XXL-Z-P 1500 lub inny o tych samych parametrach 

- Centrala wentylacyjna N1/W1 typ VS-40-R-RCH wraz z automatyką lub inna o tych 

samych parametrach 

- Centrala wentylacyjna N2/W2 typ VS-30-R-RCH wraz z automatyką lub inna o tych 

samych parametrach 

- Centrala wentylacyjna N3/W3 typ VS-21-R-RCH wraz z automatyką lub inna o tych 

samych parametrach 

- Wentylator TD-1000/2250 HS lub inny o tych samych parametrach 

- Izolacja kanałów-płyty z wełny mineralnej laminowanych folią aluminiową o grubości 

50 mm 

- Izolacja ppoż np. PROMAT 2h 

- Kompletna klimatyzacja typu SPLIT 

         2.2.7  Instalacja c.o. 

- Rury z PP PN20 STABI (z wkładką aluminiową) o połączeniach zgrzewanych 

montowane na ścianach budynku 

- Zawory kulowe gwintowane 

- Zawory regulacyjne Hydrocontrol VTR1, lub inne o tych samych parametrach 

- Zawory spustowe gwintowane 

- Zawory grzejnikowe typ AV6-P Oventrop z głowicą RTD Inova 3130, lub inne o tych 

samych parametrach 

- Zawory grzejnikowe typ F-P Oventrop z głowicą RTD Inova 3130, lub inne o tych 

samych parametrach 

- Zawory grzejnikowe na powrocie gałązek typ RLV Danfoss , lub inne o tych samych 

parametrach 
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- Zawory grzejnikowe na powrocie gałązek typ RLV-KS-K Danfoss, lub inne o tych 

samych parametrach 

- Głowice grzejnikowe 

- Podłączenie grzejnika Multiflex DN15 

- Inhibitor korozji 

- Grzejniki płytowe stalowe montowane na ścianach – podłączenie z boku 

- Grzejniki płytowe stalowe typu PLAN montowane na ścianach – podłączenie dolne 

(grzejnik wyposażony jest we wkładkę zaworową) 

- Grzejniki płytowe stalowe typu PLAN montowane na ścianach – podłączenie dolne 

(grzejnik wyposażony jest we wkładkę zaworową z precyzyjną nastawą wstępną) 

- Grzejnik płytowy pionowy typu PLAN , podłączenie dolne 

- Izolacja rurociągów – otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm-rury do 25 mm 

- -grubości 25 mm-rury 32 mm 

- -grubości 30 mm-rury 40 mm 

- -grubości 40 mm-rury 50 mm 

- -grubości 50 mm-rury 63 mm 

2.2.78  Instalacja c.t. 

- Rury stalowe czarne ze szwem o połączeniach spawanych montowane na ścianach 

budynku. 

- Rury wymagają oczyszczenia i pomalowania farbami antykorozyjnymi. 

- Zawory przelotowe gwintowane 

- Filtry gwintowane 

- Odpowietrzniki automatyczne 

- Zawory regulacyjne Hydrocontrol VTR1 gwintowane lub inne o tych samych 

parametrach 

- Pompy WILO Stratos Pico 25/1-4 ROW lub inne o tych samych parametrach 

- Izolacja rurociągów – otuliny termoizolacyjne grubości 20 mm do 40 mm 
 

 
Do mocowania przewodów stosować elementy systemowe lub wykonane indywidualnie zgodnie z 
branżowymi normami.  

W przypadku stosowania podparć i podwieszeń prefabrykowanych wg norm branżowych, powinny 
one być cynkowane galwanicznie. Będzie to gwarancją dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków jakim muszą 
odpowiadać dane materiały budowlane. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób 
zapewniający niezmienność ich własności technicznych. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne. Należy je chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować 
się na spodzie. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je korkami, wkładkami itp. 
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Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV. 

W związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Urządzenia należy składować w krytych i zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed 
dostępem osób niepowołanych. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Transport rur z PP musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 
być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

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

Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie 
Wykonawcy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki w jakich prace 
będą wykonywane. 

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

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Przewody mocować do ścian typowymi uchwytami, lub obejmami. Maksymalny rozstaw mocowań na 
pionach nie może przekraczać 2 m, a na poziomach 1,0m. 
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Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 
mocować rurę pod kielichem. 

5.2.1 Instalacja wod-kan.  

Instalacja wodociągowa będzie zużywana do celów ppoż i na cele bytowo-gospodarcze. 

Instalacja podłączona będzie do istniejącej instalacji. 

Przejścia ppoż dla przewodów palnych, w gilzach stalowych, z wełną mineralną i masą 

uszczelniającą CP601S HILTI. 

 Na wejściu do budynku przyłącza znajdować się będzie wodomierz główny DN 50, zawór 

antyskażeniowy HA, zawory odcinające i szafki hydrantowe. Instalacja ppoż wykonana 

będzie z rur stalowych podwójnie ocynkowanych.  

Rurociągi będą izolowane i zabezpieczone przed zamarzaniem otulinami termoizolacyjnymi. 

Woda dla celów bytowych wyposażona będzie w oddzielny wodomierz. Instalacja wody 

zimnej wykonana będzie z rur PP PN20. 

Oprócz zaopatrzenia w wodę sanitariatów, woda będzie dostarczona do pomieszczenia 

separatora (zawór czerpalny). Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ( lub innymi 

równoważnymi).  Podgrzewacze wody elektryczne 15 l i 10 l. 

Kanalizacja sanitarna z rur PVC. 

Rurociągi wody zimnej, ciepłej i ppoż należy poddać próbie szczelności i wypłukać. 

 
 

5.2.2 Instalacja c.o. i c.t.  

Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników płytowych, rury z PP. 

Instalację połączyć z istniejącymi instalacjami, za pomocą kształtek zgrzewanych 

montowanych na istniejącej instalacji (co), bądź za pomocą wspawania odgałęzień w 

istniejące rurociągi stalowe (ct). 

Rurociągi podlegają próbie na zimno, grzejniki na ciepło z dokonaniem regulacji. 

Rurociągi będą zabezpieczone przed zamarzaniem otulinami termoizolacyjnymi o grubości 20 

mm – 50 mm. 

Przejścia ppoż dla przewodów palnych, w gilzach stalowych, z wełną mineralną i masą 

uszczelniającą CP601S HILTI. 

 

5.2.3 Kanalizacja sanitarna - przyłącze 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane będzie z rur PVC DN160 o połączeniach wciskowych. Rury 
montowane na podsypce z piasku w umocnionych wykopach o ścianach pionowych, zabezpieczonych 
wypraskami.  
W kanalizacji będą studzienki z kręgów betonowych DN1200 z włazami typu D-400. 

Przyłącze należy poddać próbie szczelności. 
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Po wykonaniu przyłącza uporządkować teren, wywieźć nadwyżki gruntu, oraz zasypać 

wykop ziemią z zagęszczeniem. 
 

5.2.4 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Elementy prefabrykowane wszystkich instalacji należy wykonać w warsztacie produkcji pomocniczej 
lub zamówić w wyspecjalizowanym zakładzie. Należy je wykonać zgodnie z projektem. 

Zastosowane do prefabrykacji materiały muszą mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
posiadać deklarację zgodności wyrobu z Polską Normą, nie mającą statusu normy wycofanej lub 
aprobatą techniczną. 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne należy mocować na wspornikach lub konstrukcjach 
podtrzymujących. 

Przewody przechodzące przez dach należy zamocować w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 

Urządzenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być 
obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną. 

System wentylacji i klimatyzacji należy poddać próbie szczelności, wraz z uruchomieniem. 

 

5.2.5 Uwagi ogólne  

Roboty sanitarne, należy koordynować z pozostałymi branżami. 

Należy wykonać przebicia w stropach i ścianach wraz z naprawą , oraz wykucia bruzd do 

ukrycia przewodów. Gruz oraz pozostałości po zdemontowanych instalacjach należy 

wywieźć, usuwając wcześniej z przewodów izolacje. 
 

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 
sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na 
opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. Materiały dostarczone na budowę 
bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi 
przez producenta atestami. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on 
być zbadany zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. Materiały o właściwościach nie 
odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 
wpisane do Dziennika Budowy. 

6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót  

Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów; 
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- sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane instalacje; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;, 

- sprawdzenie szczelności instalacji, 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody, 

- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 

- sprawdzenie spadków przewodów, 

- instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, 

instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 

ciśnienia, 

- badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 

0°C, 

- po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać 

wodą i przeprowadzić 

dezynfekcję, 

- w czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 

przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół 

stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

- pionowe przewody kanalizacyjne wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie 

ich wodą na całej wysokości, 

- podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 

- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny 

- szczelność sieci zewnętrznej należy sprawdzić przed zasypaniem wykopu 

 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami obmiaru oraz w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru jest dostarczony przez 
Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.2 Jednostki przedmiarowe i obmiarowe 

· montaż urządzeń – szt., kpl, 

· wykonanie izolacji – m, m2, 

· próby i badania – szt./ kpl.  

· ułożenie rurociągu w m  

· montaż studzienek, zasuw w szt. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót dla instalacji wentylacji i klimatyzacji na podstawie wymagań PN-EN 12599:2013-04  

powinien obejmować: 

- sprawdzenie kompletności wykonanych prac i zgodności ich wykonania z projektem oraz 
obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

- badania ogólne tj. dostępność dla obsługi, stan czystości urządzeń, kompletność znakowania, 
zabezpieczeń antykorozyjnych, zainstalowania urządzeń i zamocowania w sposób nie 
powodujący przenoszenia drgań, 

- badanie sieci przewodów tj. badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez 
sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową oraz sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie 
kształtek jest zgodne z projektem, 

- kontrolę działania systemu  wentylacji  (współpraca urządzeń, sterowanie) 

- pomiary wydajności instalacji na kratkach i porównanie z projektowanymi, 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty zgodnie z 
wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych. 

Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Odbiór końcowy może być dokonany dla obiektu, lub całej inwestycji. Do odbioru końcowego powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 

· dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami wprowadzonymi  w 

trakcie wykonywania robót, 

· dziennik budowy, 

· oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy, 

· dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów (świadectwa dopuszczenia, atesty, 

certyfikaty, oświadczenia producentów o zgodności, świadectwa pochodzenia), 

· DTR, instrukcje obsługi i gwarancje na wbudowane lub dostarczone wyroby, 

· zestawienie sprzętu i narzędzi do obsługi urządzeń zgodnie z kontraktem,  

· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

· protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 

· protokóły pomiarów wydajności instalacji wentylacji, 

· protokóły z rozruchów próbnych. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

· aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej, 

· protokoły badań szczelności instalacji. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami zawierającym: 

· wyniki badań i ich ocenę,  

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

9 ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie prace towarzyszące nie są przedmiotem odrębnej wyceny i rozliczeń. Przyjmuje się, że 

koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych 

wymienionych w przedmiarze robót. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego harmonogramu 
wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie prace tymczasowe. 

 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
· obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
· ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości  (jeśli taka konieczność występuje), 
· usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
· likwidację stanowiska roboczego, 
· szkolenia obsługi urządzeń. 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ustawy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002.108.953 z 17 lipca 2002 r.), 

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655), 

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

- PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 

dotyczące czystości powietrza. 
- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

- PN-B-02151-3:2015-10 Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania 

dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych 
- PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące 

właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 
- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 

10.3 Dokumentacja projektowa 

         - Projekt Wykonawczy PRZEBUDOWY BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE 

                - TOM 3/1 – Projekt Wykonawczy- Część Instalacje Wod-Kan 

                - TOM 3/2 – Projekt Wykonawczy Część Instalacje Grzewcze 

                - TOM 3/3 – Projekt Wykonawczy Część Instalacja Wentylacji - Mechanicznej 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót w zakresie 
instalacji elektrycznych związanych z zadaniem: 

 " PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE” 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji prac 

budowlanych. 

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w Specyfikacji Technicznej, służy wyłącznie 
określaniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia 
i systemy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający 
wymaga złożenia w ramach oferty stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są przepisy i wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie prac przy realizacji instalacji elektrycznych.  

W zakres przewidywanych robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzą roboty 
obejmujące: 

- Roboty demontażowe 

- Rozdzielnica główna RGNN, rozdzielnice i tablice NN 

- Wewnętrzne linie zasilające 

- Oświetlenie 

- Gniazda wtykowe, serwisowe 

- Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Książka obmiarów– akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
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i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

Wyroby budowlane – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do pełnienia 
obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 
obowiązującym trybie zgodnie z umową.  
 
1.6 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych 
powinien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w celu dokonania 
odpowiednich zmian i poprawek. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt. 2. 

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiałów  i rozwiązań 

2.2.1 Zasilanie 

Zasilanie obiektu  

- Zasilanie podstawowe i rezerwowe RGNN, kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV 4x (1x150mm2) 

- Rozdzielnica RGNN 
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      -    Rozdzielnice i tablice zasilające TO1/TS1/TK1/TOK1, TO2/TS2/TK2/TOK2, TO3/TS3/TK3/TOK3,     

TW-1, TBUF 

2.2.2 Wewnętrzne linie zasilające 

Wszystkie linie zasilające wykonane będą kablami z żyłami miedzianymi, przekrój tych linii 
dostosowano do przewidywanego obciążenia, ich zabezpieczenia i czasu wyłączenia przy zwarciu.    

Zasilanie , obwodów sygnalizacji i alarmu zaprojektowano kablami ognioodpornym PH90. 

2.2.3 Instalacje oświetlenia podstawowego 

   Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z wymogami normy PN-EN 12464  

· W pokojach biurowych i miejscach do czytania przyjęto średnie natężenie oświetlenia 
Eśr=500lx. 
· W salach wystawowych i edukacyjnych  Eśr=300lx. 
· W ciągach komunikacyjnych przyjęto   Eśr=200lx. 
· W pomieszczeniach sanitarnych przyjęto  Eśr=200lx 

2.2.4 Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe  realizowane będzie za pomocą opraw  LED COLD, jedno i 
dwustronnych z modułem awaryjnym 2h, z atestem CNBOP, wszystkie moduły awaryjne 
podgrzewane.  

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia.  

Oprawy oświetlenia nocnego – dodatkowa funkcja opraw oświetlenia awaryjnego. 

2.2.5 Instalacje gniazd wtykowych  

- gniazda ogólne rozmieszczone zgodnie z projektem, 
- gniazdo wtykowe typu DATA z kluczem, 

- gniazdo wtykowe n.t. i p/t  2P+Z, 10/16A, 250V IP 44 

- gniazda siłowe 32A wg. projektu z wyłącznikiem 

2.2.6 Przejścia przez strefy pożarowe.  

Przejście kabli i przewodów przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych należy uszczelniać do granicy 
odporności ogniowej takiej, jaka jest wymagana pomiędzy wydzieleniami pożarowymi.  

2.2.7 Ochrona przeciwporażeniowa.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania. 

2.2.8 Kable i przewody  

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację, wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, przekroje żył zgodne z dokumentacją. 

Należy przyjąć kable typu YKY, przekroje kabli 6,0 mm2, 150 mm2. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stale, w osłonach, a także w/k. 

Jako podstawowy typ przewodów należy stosować przewody typu YDYżo , YDYp, NHXH, LYżo, LY, LgY 

Napięcia znamionowe izolacji przewodów wynoszą: 450/750V w zależności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów 1,5 mm2, 2,5 mm2, 6,0 mm2, 25 mm2 

Jako materiały przewodzące można stosować wyłącznie miedź. 

Przyjęto następujące typy kabli: 

- Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV, 1x150 mm2 
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- Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x 6 mm2 

2.2.9 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

- Koryta instalacyjne pełne stalowe K z pokrywami pełnymi w formie prostej  o szerokości 100, 
200mm instalowane na konstrukcjach systemowych (np. firmy BAKS lub równoważne). 
Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli i 
przewodów. 

- Rurki elektroinstalacyjne RL 18 i RL 22 

 

2.2.10 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 20. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Puszki elektroinstalacyjne do 
montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za 
pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny 
jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do 
instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: uchwyty, oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.11 Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt n/t. lub p/t. 

Łączniki przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów 
lub p/t. 

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,5÷4,0 mm2. 

Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 20. 

2.2.12 Gniazda wtykowe 

Ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, w/k w kanałach kablowych z PCV 

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

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷4,0 
mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 
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- napięcie znamionowe: 250V  
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 20, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.13 Oprawy oświetleniowe 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego: 

- dobór opraw i źródeł światła, 
- plan rozmieszczenia opraw, 

- plan instalacji zasilającej oprawy, 
 

Zastosowano oprawy ze źródłami światła – LED i system sterowania DALI lub wyłączniki instalacyjne.  

Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować przyłączyć do sieci. Dostawca zobowiązany jest 
do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne 
oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie przed zainstalowaniem. 

Przed złożeniem zamówienia na oprawy należy w kierownictwie budowy potwierdzić aktualność 
wykazu. Typy opraw oświetleniowych muszą być zatwierdzone przed zakupem przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. Oprawy należy dostarczać kompletne wraz ze źródłami światła. Wszystkie 
oprawy oświetleniowe należy oferować jako skompensowane, przygotowane do eksploatacji wraz ze 
źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami, kompletnym osprzętem itd. 

Przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2, a napięcie izolacji nie 
może być mniejsze od 750 V. 

2.2.14  Instalacja odgromowa, uziemień i połączeń wyrównawczych 

Instalację odgromową wykonać bednarką stalową ocynkowaną o przekroju 25 x 4 mm.  

Zwody pionowe i poziome z pręta stalowego, ocynkowanego o średnicy 8 mm. 

Główna szyna uziemień GSU 

2.2.15 Wewnętrzny osprzęt ochronny 

W rozdzielnicach, zainstalowane będą wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowo-prądowe. 

2.2.16 Wyposażenie dodatkowe rozdzielnic 

Skład zestawu elementów dodatkowego doposażenia wewnętrznego rozdzielnicy określa projekt, 
jednocześnie wykonujący montaż powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną bądź deklarację zgodności. 

Osprzęt ten należy montować za pomocą:  szyn  nośnych. 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków jakim muszą 
odpowiadać dane materiały budowlane. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w sposób zapewniający niezmienność ich własności 
technicznych. 

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

Urządzenia należy składować w krytych i zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed 
dostępem osób niepowołanych. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Do wykonania instalacji elektrycznych i  teletechnicznych Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania co najmniej ze sprzętu do robót montażowych z zestawem specjalistycznych 
narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4.2. 

4.2 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt. 2.2. powinien być zgodny z instrukcją 
producenta, dokumentacja projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki w jakich prace 
będą wykonywane. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

· przemieszczenie w strefie montażowej, 
· wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
· roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: przekucia ścian, osadzenie 

przepustów, wykonanie ślepych otworów wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub podłożach, 

· osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiczących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków  

· montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów  

· łączenie rur i kanałów kablowych należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu 
złączek  

· puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była 
zrównana ze ściana, 

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

· koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
· wciąganie do rur instalacyjnych . Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 

narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
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· oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub 

normą PN-EN 60445:2011, 

· roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: naprawa ścian po 
przekuciach i osadzeniu przepustów, 

· przeprowadzenie prób i badań zgodnie z oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w 
obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód 
ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

W żadnym miejscu instalacji przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają elementy 
metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo 
przyłączone do przewodu ochronnego. 

Wszystkie instalowane korytka, drabinki, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane.  

Trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami 
zawartymi w projekcie. 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i te elementy instalacji montować w 
końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga 
dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Nie należy badać 
izolacji obwodów przy podłączonych oprawach oświetleniowych, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu.  

Mocowanie puszek n/t i w ścianach oraz gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 
sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na 
opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. Materiały dostarczone na budowę 
bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi 
przez producenta atestami. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on 
być zbadany zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. Materiały o właściwościach nie 
odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 
wpisane do Dziennika Budowy. 

6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami. Wyniki badań 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora Nadzoru. Ocena jakości powinna obejmować: 

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

zastosowanych materiałów 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń instalacji  uziemień, potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań. 
- napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

- stanu tras kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

- stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
- schematu rozdzielnicy, 

- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu. 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 
użyciu woltomierza. 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi instalacji elektrycznych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami obmiaru oraz w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru jest dostarczony przez 
Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

Zasady obliczenia ilości robót w obmiarze są zgodne z zasadami przyjętymi w przedmiarze (obmiarze) 

i odpowiadają zasadom określonym w KNR 5-14, KNP 13-21, KNR-W 5-08, KNNR 5, KNP-18. 

7.2 Jednostki przedmiarowe i obmiarowe 

- kable, przewody, rurki instalacyjne i korytka – m 

- szynoprzewody oświetleniowe – kpl. 

- oprawy oświetleniowe – szt/kpl. 

- aparatura i osprzęt elektryczny – szt\kpl 

- badania, pomiary i sprawdzenie instalacji – pkt/ pomiar/odcinek 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach takich jak [m] ułożonych 
kabli, przewodów, listew itp., (szt./kpl.) zamontowanych urządzeń, osprzętu itp. i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, o ile w umowie nie wpisano inaczej: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 

- odbiorowi końcowemu 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 
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8.4 Odbiór końcowy robót 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 
dni od daty przedstawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 

W toku odbioru końcowy robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

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

- Dokumentację projektową, 

- Specyfikację Techniczną. 

- Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

- Receptury i ustalenia technologiczne. 

- Dziennik Budowy i Książka Obmiarów. 

- Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

- Instrukcje obsługi. 

- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

- Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE” 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-E   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

12 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór po upływie rękojmi 

Odbiór po upływie rękojmi odbywa się pod koniec okresu rękojmi. Należy przygotować następujące 
dokumenty: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
jeżeli były zgłoszone, 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowymi zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4 “Odbiór końcowy robót” i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie prace towarzyszące nie są przedmiotem odrębnej wyceny i rozliczeń. Przyjmuje się, że 

koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych 

wymienionych w przedmiarze robót. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego harmonogramu 
wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie prace tymczasowe. 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości  (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- szkolenia obsługi urządzeń. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ustawy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002.108.953 z 17 lipca 2002 r.), 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

10.2 Normy 

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

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

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

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne (oryg.). 

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

- PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji 
elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne. 

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

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach (oryg.). 

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
- PN-EN 60445:2011 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów (oryg.). 

- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych. 

10.3 Dokumentacja projektowa 

       - Projekt Wykonawczy PRZEBUDOWY BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W 

WARSZAWIE” 

 Tom 4 - Projekt Architektoniczno-Budowlany część Instalacje Elektryczne i Niskoprądowe  
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót w zakresie 
instalacji teletechnicznych związanych z zadaniem: "PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI przy ul. 
Srebrnej 12 w Warszawie” 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza   techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji prac 
budowlanych. 

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w Specyfikacji Technicznej, służy wyłącznie 
określaniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i 
systemy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 
złożenia w ramach oferty stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie prac przy realizacji instalacji teletechnicznych.  

W zakres przewidywanych robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzą roboty 
obejmujące: 

- Instalacja sygnalizacji pożaru 

- Instalacja oddymiania klatek schodowych 

- Instalacja telefoniczno- komputerowa 

- Instalacja kontroli dostępu telewizja dozorowa ( instalacja CCT, instalacja SSWiN) 

 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Książka obmiarów– akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

Wyroby budowlane – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

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

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do pełnienia 
obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru.  

1.6 Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych 

powinien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w celu dokonania 
odpowiednich zmian i poprawek. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania wskazane w pkt. 2. 

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiałów  i rozwiązań 

Wykonawca zobowiązany jest: - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej - powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania 
urządzeń i materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to 
możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac budowlanych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi warunków jakim muszą 
odpowiadać dane materiały budowlane. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w sposób zapewniający niezmienność ich własności 
technicznych. 

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

Urządzenia należy składować w krytych i zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed 
dostępem osób niepowołanych. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Do wykonania instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 
co najmniej ze sprzętu do robót montażowych z zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4.2. 

4.2 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt. 2.2. powinien być zgodny z instrukcją 
producenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający warunki w jakich prace 
będą wykonywane. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1  Instalacja sygnalizacji pożaru 

Zakres robót obejmuje: 

- budowę centrali systemu SSP wraz z pętlami dozorowymi obejmującymi wszystkie 
pomieszczenia budynku 

5.2.2  Oddymianie klatek schodowych 

Zakres robót obejmuje: 

- układanie rur pod tynkiem 

- montaż uchwytów E90 

- zaciąganie kabli do orurowania 

- układanie kabli na uchwytach E90 

- montaż zasilaczy 

- montaż przycisku przewietrzania 

- montaż przycisków oddymiania przewietrzania 

- montaż czujek ppoż. z gniazdami 
- montaż centrali oddymiania 

- montaż centrali pogodowej z czujnikiem wiatru i deszczu 

- montaż siłowników  
- sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 

- praca próbna i testowanie systemu oddymiania 
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5.2.3  Instalacja telefoniczno - komputerowa 

Zakres robót obejmuje m.in. : 

- układanie rur winidurowych na uchwytach 

- zaciąganie kabli do orurowania 

- układanie kabli w korytkach 

- montaż szafy dystrybucyjnej 

- montaż gniazd 

- montaż sensorów 

 

5.2.4  Instalacja kontroli dostępu, SSWiN, CCTV 

Zakres robót obejmuje: 

- zaciąganie kabli do orurowania 

- układanie kabli w korytkach 

- montaż kamer  
- montaż switch-y 

- montaż rejestratorów 

- montaż monitorów 

- montaż centrali alarmowej z klawiaturami i moduł GPS 

- montaż czujników 

- uruchomieni linii wizyjnych 

- przygotowanie i testowanie oprogramowania 

- praca próbna i testowanie systemu 

 

 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 

Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 
sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych na 
opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. Materiały dostarczone na budowę 
bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez producenta nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z dostarczonymi 
przez producenta atestami. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on 
być zbadany zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. Materiały o właściwościach nie 
odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być każdorazowo 
wpisane do Dziennika Budowy. 

6.2 Kontrola jakości podczas prowadzenia robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami. Wyniki badań 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora Nadzoru. Ocena jakości powinna obejmować: 

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
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zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń instalacji, potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montażu, 
- stanu tras kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montażu 
- montaż szaf dystrybucyjnych stojących 

- montaż czujek 

- montaż tablic wskaźnikowych 

- testowanie oprogramowania systemu 

- badania i pomiary 

 

 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi instalacji. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami obmiaru oraz w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru jest dostarczony przez 
Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 

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 całym 
okresie trwania robót. 

Zasady obliczenia ilości robót w obmiarze są zgodne z zasadami przyjętymi w przedmiarze (obmiarze) 
i odpowiadają zasadom określonym w KNR-W 5-08, KNR 4-01, KNR 4-03, KNNR 5, KNR AT-14. 

7.2 Jednostki przedmiarowe i obmiarowe 

- kable, przewody, rurki instalacyjne i korytka - m 

- szafy, centralki, kamery, czujki, gniazda i przyciski – szt/kpl. 

- badania, pomiary i sprawdzenie instalacji – pkt/ system/odcinek/kpl 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach takich jak [m] ułożonych 
kabli, przewodów (szt./kpl.) zamontowanych urządzeń, osprzętu itp. i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 

- odbiorowi końcowemu 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 
dni od daty przedstawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
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W toku odbioru końcowy robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

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

- Dokumentację projektową, 

- Specyfikację Techniczną. 

- Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

- Receptury i ustalenia technologiczne. 

- Dziennik Budowy i Książka Obmiarów. 

- Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

- Instrukcje obsługi. 

- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

- Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

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

8.5 Odbiór po upływie rękojmi 

Odbiór po upływie rękojmi odbywa się pod koniec okresu rękojmi. Należy przygotować następujące 
dokumenty: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
jeżeli były zgłoszone, 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowymi zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4 “Odbiór końcowy robót” i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie prace towarzyszące nie są przedmiotem odrębnej wyceny i rozliczeń. Przyjmuje się, że 
koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych 

wymienionych w przedmiarze robót. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego harmonogramu 
wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie prace tymczasowe. 

Podstawa płatności 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości  (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- szkolenia obsługi urządzeń. 

- Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki szafy, 

- Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki gniazda, 

- Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 kompletu lub 1 sztuki wyposażenia, 

- Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki aparatury, 

- Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 m bieżącego przewodu, 

- Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 m bieżącego korytka kablowego/rury 

elektroinstalacyjnej 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ustawy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.), 

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

10.2 Normy 

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.  

- PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 

okablowania.  
- PN-EN 50310:2016-09: Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi  

- PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: 
Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych  

- PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: 
Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich 

- PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: 
Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych 

- PN-EN 54-wszystkie części – Systemy sygnalizacji pożarowej 
- PN-EN 54-3:2014-12 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe sygnalizatory akustyczne 

- PN-EN 54-10:2005 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Punktowe czujki płomienia  
- PN-EN 54-11:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe  

10.3 Dokumentacja projektowa 

- Projekt Wykonawczy PRZEBUDOWY BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W 

WARSZAWIE” 

 TOM 4 - Projekt Architektoniczno-Budowlany część Instalacje Elektryczne i Niskoprądowe  


