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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
a) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazw ą: 
MODERNIZACJA INSTALACJI WOD-KAN. NA POZIOMIE PIWNIC I PARTERU W BUDYNKU SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE. 
 
UWAGA !!! 
WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY MIEĆ STOSOWNE: 
- CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 
- ATESTY HIGIENICZNE DLA PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 
W zakres niniejszego opracowania wchodzą instalacje zlokalizowane na poziomie piwnic i parteru tj.: 

• instalacja wody zimnej, ciep łej i cyrkulacji,  
• kanalizacji sanitarnej  
• instalacja p.poż. – główny ciąg zasilający (pion i hydranty są wymienione). 
• roboty budowlane remontowe i odtworzeniowe 

 
c) Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca ma zabezpieczy ć pomieszczenia i otoczenie gdzie b ędą wykonywane 
prace przed wstępem osób niepowołanych oraz umieścić odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze. 
Należy również:  
- zabezpieczyć osprzęt elektryczny, 
- zabezpieczyć posadzki i dojścia do remontowanych pomieszczeń przed   
  zabrudzeniem i zniszczeniem, 
- zabezpieczyć stolarkę okienną, instalację c.o. przed zabrudzeniem i  
  zniszczeniem. 
 
Drogi komunikacyjne, dojścia do remontowanych pomieszczeń należy na bieżąco utrzymywać w należytej czystości. Wszelkie zabrudzenia 
powstałe w wyniku prowadzonych robót, transportu materia łów i powstałych na skutek przechodzenia pracowników wykonuj ących pracę 
powinny być niezwłocznie usuwane. 
 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania malowanych pomieszczeń, umycia stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- Pokryć koszty zużycia energii elektrycznej i wody wg ustale ń z Inwestorem uzgodnionych przy przekazaniu placu budowy. 
- Przygotować pomieszczenia magazynowe na materia ły.  
Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót i 
użytkowaniu budynku. 
- Zapewnić zaplecze budowy dla zatrudnionych pracowników.  
 
d) Informacje o terenie budowy  
 
- organizacja robót budowlanych   
 
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robót ogólnobudowlanych wykonawca powinien zapozna ć się z terenem, 
na którym będą wykonywane roboty.  
Roboty muszą być realizowane pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej, sprawuj ącej kierownictwo i nadzór.  
Wykonawca robót jest gospodarzem na terenie remontowanych od daty jego przej ęcia do czasu oddania obiektów i robót wykonywanych na 
tym terenie, a w szczególności jest on zobowiązany do:  
- koordynowania robót podwykonawców, 
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpo żarowego,  
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,  
- ustalania i utrzymywania porządku.  
Przed przejęciem placu budowy Wykonawca zobowi ązany jest do ustanowienia kierownika – kierowników robót oraz przekaza ć 
Inwestorowi oświadczenie kierownika o podjęciu się obowiązków, kserokopii odpowiednich uprawnie ń, zaświadczenia o przynależności do 
właściwej Izby. 
Przy wejściu do budynku powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy oraz ostrzegaj ąca o możliwych niebezpieczeństwach 
wynikających z prowadzonych prac.  
Wykonawca (podwykonawca) jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub zabezpieczenie obiektu przed awari ą lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi pisemne polecenie inspektora nadzoru 
przekazane kierownikowi robót.  
 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich  
 
Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej dzia łalności gospodarczej oraz 
ubezpieczyć budowę.  
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony w łasności publicznej i prywatnej, która mog łaby zostać naruszona w trakcie lub na skutek 
wykonywania przez niego robót budowlanych.  
Za wszelkie zniszczenia lub straty powsta łe w trakcie lub na skutek prowadzonych prac wy łączną odpowiedzialność materialną oraz 
finansową ponosi wykonawca.  
Prace należy prowadzić w sposób nie zakłócający pracy Przychodni, umożliwiający dostęp pacjentów i pracowników do pozosta łych 
pomieszczeń. 
Prace wywołujące hałas będą mogły być wykonywane tylko poza godzinami pracy Przychodni w terminach ściśle wyznaczonych przez 
upoważnianego przedstawiciela Inwestora po przed łożeniu i zatwierdzeniu przez w/w osobę harmonogramu tych prac.  
 
- ochrona środowiska  
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Przy wykonywaniu robót budowlano – monta żowych każdy wykonawca powinien przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
„Prawo ochrony środowiska”.  
 
- warunki bezpieczeństwa pracy  
 
Wykonawca winien prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku.  
Kierownik przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowi ązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
przedstawić go Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Przy wykonywaniu robót budowlano – monta żowych każdy wykonawca powinien przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności :  
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny 
pracy. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze śnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzega ć wymagań generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców 
na odcinku bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Na czas remontu Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia budowy w podręczny sprzęt gaśniczy. Sprzęt podręczny przeciwpożarowy 
powinien znajdować się wewnątrz malowanych pomieszczeń.  
Tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny by ć umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem 
i zasłonięciem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by ć oświetlone.  
 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy  
 
Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca powinien zorganizowa ć we własnym zakresie na terenie przyleg łym do budynku wskazanym 
przez Zamawiającego.  
 
- warunki dotyczące organizacji ruchu  
 
Dowóz i transport materiałów oraz sprzętu należ prowadzić w sposób nie kolidujący z użytkowaniem przyległego parkingu i  budynku. W 
razie konieczności dojazdu transportu lub sprzętu o ciężarze przekraczającym ciężar dopuszczony dla danej drogi Wykonawca winien 
uzyskać niezbędne zezwolenia we własnym zakresie i na swój koszt. 
  
- zabezpieczenia jezdni i chodników – w obowiązku i zakresie Wykonawcy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wymagania ogólne, wspólne dla robót obj ętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

• Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
o obiekt małej architektury; 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie b ędący budynkiem lub obiektem ma łej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemys łowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej ścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kot łów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

• obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno ści: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy że przydrożne, figury, 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porz ądku, jak: piaskownice, hu śtawki, drabinki, 
• śmietniki. 
• tymczasowym obiekcie budowlanym – nale ży przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u żytkowania w 

okresie krótszym od jego trwa łości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak że obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre ślonym miejscu, a także 
• odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniaj ące 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy łącza i urządzenia instalacyjne, w tym s łużące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 
• prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi ązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych ni ż budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy s łużące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod ą montażu – także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – nale ży przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg łych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze z łoża, będący w dyspozycji zak ładu górniczego. 
• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich w łaściwości określonych w rozdziale 8. 
• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa ły w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po łączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz ądach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po źn. zm.). 

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian ą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez w łaściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze ń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc ę robót, upoważniona do kierowania robotami i do wyst ępowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ąca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj ącego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj ą projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je śli granice 
tolerancji nie zosta ły określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru – nale ży przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
• części obiektu lub etapie wykonania – nale ży przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdoln ą do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-u żytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
• ustaleniach technicznych – nale ży przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó łowych 

specyfikacjach technicznych. 
• grupach, klasach, kategoriach robót – nale ży przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S łownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ąca odpowiednie wykszta łcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonuj ąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiaj ący powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie żącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udzia ł w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj ących, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obs ługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc ę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj ących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obs ługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

• istotnych wymaganiach – oznaczaj ą wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spe łniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczaj ą normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami dzia łania tych organizacji. 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ści technologicznej ich 
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s ą możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, us ług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz ądzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre ślania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre ślona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj ę i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w łasny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz ęść graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w ca łości zostanie przekazana Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj ącego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ły w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia ły mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekraczać dopuszczalnego przedzia łu tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materia ły lub wykonane roboty nie b ędą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materia ły zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a ż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo łeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko ńczeniowych Wykonawca będzie: 
-  podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powsta łych w następstwie jego sposobu dzia łania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, sk ładowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py łami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci ągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni w łaściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz ądzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw łocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiaj ącego i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materia łów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
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o każdym takim przewozie powiadamia ł Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca b ędzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. 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 wykonywa ł pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materia ły i urządzenia używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty 
odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa ństwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pó źn. zm.). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wype łnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.0. Materiały 
WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY MIEĆ STOSOWNE: 
- CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 
- ATESTY HIGIENICZNE DLA PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó łowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materia łów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spe łniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia łów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op łaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi ązane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegó łowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadk ład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materia ły pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materia ły, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk ładowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, by ły zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa ły swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia łu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia łu nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno ści ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan ą przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sk ładowania i kontroli jakości muszą być 
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, w łaściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla 
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiaj ący dopuszcza zastosowanie materia łów, urządzeń i systemów 
o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i 
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonuj ącymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 
parametry i wymogi techniczne przyk ładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej 
lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow ą. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je żeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo że być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b ędzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien sk ładać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji monta żu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi ększych gabarytach lub 
masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre ślonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi śmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek b łędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan ą, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materia łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak że w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu łu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo żliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako ścią wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w łasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i za ładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz ądzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materia łów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zosta ły one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci ągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je żeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do robót badanych materia łów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedoci ągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materia ły nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ług 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona b ędzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materia łów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada ń dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, ca łkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materia ły, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w łaściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustaw ą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót b ędzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz ędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwa łą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protoko ły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom w zwi ązku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada ń z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ł, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si ę.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyj ętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny by ć udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 



 MODERNIZACJA INSTALACJI WOD-KAN. NA POZIOMIE PIWNIC I PARTERU W 
BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA 

OTWARTEGO W WIELICZCE 

      
       STWiOR 

       strona  11/47 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast ępujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl ądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca nie jest zobowi ązany do prowadzenia książki obmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jako ści wykonywanych robót oraz ilo ści tych 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 post ępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zg łasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zg łoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako ść i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ko ńcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ści) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupe łniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe łniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane 
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokó ł odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe łniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako ści (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ści (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz ących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót w łaścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powsta łej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą 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 uzupe łniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pa ństwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Państwowa Straż Pożarna) 
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13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po up ływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzgl ędnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ko ńcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Rozliczenie zadania rycza łtowe. Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzysz ące należy uwzględnić przy wycenie poszczególnych robót i 
obiektu. Nie przewiduje się odrębnych rozliczeń dla robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118  z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo żarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z po źn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z po źn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ści wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre ślenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z po źn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z po źn. zm.). 
. 
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1. WSTĘP  
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w 
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 
wodociągowej, hydrantowej (wewnętrznej wodociągowej instalacji przeciwpożarowej) i kanalizacyjnej. 
Uwaga: niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie wyst ępują w projekcie. 
Wymagania te należy pominąć. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji 
wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowi ącym przedmiot projektu. 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi ązana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

ü montaż rurociągów, 
ü montaż armatury, w tym armatury czerpalnej, 
ü montaż i podłączenie urządzeń, 
ü montaż i podłączenie przyborów sanitarnych, 
ü badania instalacji, 
ü zabezpieczenie antykorozyjne, 
ü wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 
ü regulacja działania instalacji. 

Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 
Określenia podstawowe 
Instalacja wodociągowa  
Układ połączonych przewodów, armatury i rządzeń służący do zaopatrywania budynku w zimn ą i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach dotyczących warunków, jakim powinna odpowiada ć woda do spożycia przez ludzi.  
Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga ń dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci ągowej w części od wlotu sieci wodociągowej do budynku do punktów czerpalnych. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci ągowej w części od urządzenia do przygotowania ciep łej wody do punktów 
czerpalnych. 
Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które nie mo że być przekroczone w żadnym 
punkcie instalacji aby zapewni ć zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najni ższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ści. 
Ciśnienie nominalne 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
Temperatura robocza 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie mo że być przekroczona w 
żadnym punkcie instalacji aby zapewni ć zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ścieki 
Wody zużyte – w szczególności na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a tak że inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Ścieki bytowe 
Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz u żyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
Ścieki opadowe lub roztopowe 
Wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, uj ęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodz ące z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwa łej nawierzchni. 
Ścieki czarne 
Ścieki zawierające fekalia i mocz. 
Ścieki szare 
Ścieki nie zawierające fekalia ani moczu. 
Instalacja kanalizacyjna 
Układ połączonych przewodów wraz z przyborami i urządzeniami sanitarnymi, i wpustami, umożliwiający odprowadzenie ścieków z 
budynku do przykanalika (przy łącza kanalizacyjnego). 
Podejście kanalizacyjne 
Przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z pionem lub poziomem. 
Pion kanalizacyjny (przewód spustowy) 
Pionowy przewód odprowadzający ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do poziomu lub pionowy przewód odprowadzaj ący wody 
opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustów dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezpo średnio na powierzchnię terenu. 
Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy) 
Przewód odprowadzający ścieki, ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do którego pod łączone są piony 
oraz przybory i urządzenia sanitarne na najniższej kondygnacji, albo piony ścieków opadowych i roztopowych. 
Odsadzka 
Część pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego. 
Czyszczak (rewizja) 
Element szczelnie zamykany umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego. 
Przewód wentylacyjny 
Przewód doprowadzający powietrze do instalacji, zapobiegaj ący powstawaniu podciśnienia w instalacji kanalizacji grawitacyjnej. 
Pion wentylacyjny 
Przedłużenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwy ższego podejścia kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej 
ponad dachem. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a tak że normami i dokumentami określonymi  w 
punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materia łów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia 
o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwa łości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog ą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materia łów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monta ż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi 
i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za łożonych parametrów pracy oraz 
umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obs ługę instalacji.  
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poni żej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
2. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta ż elementów instalacji, 

które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno śnych elementów instalacji. 
3. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 

występującymi w naturze. 
4. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 
5. Płukanie/czyszczenie i nape łnienie instalacji odpowiednimi mediami. 
6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko łów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz analiz wody). 
7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt ę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na 

podstawie pomiarów parametrów dzia łających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi ągnięcia wymaganych 
parametrów pracy). 

8. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w ładze lub instytucje. 
9. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich w ładz lub instytucji. 
10. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa żania wzorcowych pomieszczeń. 
11. Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego s łużb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materia łów, wyposażenia 

instalacyjnego i elementów instalacji, je żeli jest to wymagane przygotowanie i wyposa żenie pokoju próbek. 
12. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 
13. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta łych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy. 
14. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebi ć, do przeprowadzenia 

instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 200 x 200 mm /lub Ø200 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach 
niekonstrukcyjnych. 

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestów monta żowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach 
oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz ą być 
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

16. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk ą budowlaną. 
17. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej ść (odpowiedni 
sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej ść przewodów instalacji grzewczych, 
chłodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

18. Montaż odpowiednich elementów zapobiegaj ących rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji 
sanitarnych takich jak: obudowy i os łony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk ładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kana łów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne 
i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz ądzeń i elementów 
instalacji sanitarnych, (w szczególno ści takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, 
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty ch łodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi ązań 
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj ą budynku muszą być wykonane 
w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

19. Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kana łów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach 
umożliwiających sprawne czyszczenie kana łów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje zanurzeniowe do 
montażu czujników, czujników (temperatury, ci śnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące (termometry, manometry, etc.), 
montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urz ądzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, 
naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równowa żące, etc. , przejścia przez 
przegrody budowlane, atestowane przej ścia przez oddzielenia przeciwpożarowe, itp. 

21. Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza łek wskazujących kierunek przep ływu w przewodach. 

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu u żytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko łów 
dokumentujących szkolenie. 

23. Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca łym okresie gwarancyjnym, 
przeniesienie gwarancji d ługoterminowej producentów urządzeń. 

24. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj ącym się stale w biurze budowy, wszelkich 
odstępstw od projektu i uzupe łniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz ętu wymagającego 
obsługi w stropach podwieszonych). 

25. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmuj ące w szczególności:  
a. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego 
b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporz ądzone na podstawie egzemplarza Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ące rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń 
oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz ętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także 
aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto ści materiałów i urządzeń,  
d. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców 

części zamiennych, 
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e. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególno ści przepustnicami 

regulacyjno-pomiarowymi na kana łach wentylacyjnych i zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na 
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep ływami, 

f. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w stosunku do 
których jest wymóg  dostarczenia takich dokumentów, 

g. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obs ługę techniczną 
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno śnych serwisów), 

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa ły i oprawionych schematów wszystkich 
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz ądzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów 
wentylacyjnych (przepustnice, t łumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych 
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

Ważne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obs ługi i eksploatacji oraz wszystkie pozosta łe przekazywane dokumenty powinny zosta ć 
przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre ści i opisami umożliwiającymi 
jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowa ń oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczn ą identyfikację. W 
żadnym wypadku instrukcja obs ługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obs ługi poszczególnych urządzeń. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada ć Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska ć 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia łów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Przewody  
1. Piony i poziomy kanalizacyjne nale ży wykonać rur PVC, PP, żeliwnych lub kamionkowych  
2. Podejścia kanalizacyjne do przyborów zlokalizowane ponad pod łogą kondygnacji nadziemnych nale ży wykonać z rur i kształtek 

kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu, z kompletem materia łów uszczelniających 
i montażowych. Połączenia uszczelniane przy pomocy pier ścienia gumowego o odpowiedniej średnicy. Bosy koniec, sfazowany pod 
kątem 15..20° należy wsuwać do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odleg łość między nim a podstawą kielicha wynosiła 
0,5..1,0 cm.   

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w p łycie fundamentowej i/lub pod posadzk ą najniższej kondygnacji należy wykonać z rur i 
kształtek kielichowych, klasy S z PVC U, żeliwnych bądź kamionkowych 

4. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji za pomocą firmowych systemów zamocowań. Należy stosować obejmy do rur z 
wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniaj ącej odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytów powinny mocowa ć rury 
kielichowe pod kielichem. 

5. Mocowanie pionów u podstawy w sposób zabezpieczaj ący przed powstawaniem uszkodzeń spowodowanych energią przepływających 
ścieków.   

6. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań przewodów żeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie podej ść 
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zale żności od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm 
stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spustowych (pionach) nale ży stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe (w postaci obejmy do rur w wykonaniu ci ężkim, do punktów sta łych), zapewniające przenoszenie obciążeń. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by ć mocowane niezależnie. Przewody spustowe powinny być wyposażone w 
rewizje służące do czyszczenia przewodów. Czyszczaki na pionach nale ży zastosować na najniższej kondygnacji oraz w miejscach, w 
których występuje zagrożenie zatkania przewodów. Czyszczaki powinny mie ć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 
lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym. Przewody kanalizacyjne poziome nale ży również wyposażyć w rewizje usytuowane w 
odpowiednich miejscach. Dodatkowo nale ży zainstalować czyszczaki przy wyjściach przykanalików, jeśli nie zostały na nich 
zainstalowane studnie rewizyjne (patrz projekt sieci zewn ętrznych). 

7. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45%. 
Nie dopuszcza się stosowania czwórników na przewodach poziomych. 

8. Instalację wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur i kształtek, posiadających wymagane atesty. Przewody należy 
zaizolować izolacją termiczną i wyposażyć w armaturę zaporową, regulacyjną, zabezpieczającą, zwrotną, odwadniającą, etc., i komplet 
materiałów montażowych i uszczelniających. 

9. Połączenia gwintowe w/w kształtek należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past 
uszczelniających. Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami 
termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodów (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub 
samokompensację).   

10. Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji wodoci ągowej wykorzystywanej 
także do celów przeciwpożarowych oraz odcinki wspólne instalacji wodoci ągowej i hydrantowej) należy wykonać z rur stalowych, 
instalacyjnych, średnich, ocynkowanych, spe łniających wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla średnic powyżej DN80 PN-
80/H-74219, łączonych przy pomocy ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, o połączeniach uszczelnianych 
przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniaj ących lub na połączenia kołnierzowe. Kształtki 
ocynkowane z żeliwa ciągliwego. 

11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przej ściach przez stropy i ściany będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, należy wyposażyć 
w kołnierze pęczniejące, kasety, lub/i masy ochronne dla ma łych średnic przewodów. 

12. Przyłącza instalacyjne do budynku, przechodz ące przez ścianę zewnętrzną należy wyposażyć w tuleje gazoszczelne. 
13. Przewody stalowe przy przejściach przez stropy i ściany stref pożarowych uszczelnić masami ogniochronnymi zgodnie z aprobat ą 

producenta. 
Izolacja i ogrzewanie przewodów. 
1. Izolację akustyczną rurociągów kanalizacyjnych należy wykonać z mat izolacyjnych akustycznych przeznaczonych do izolacji 

akustycznej i izolacji ha łasu materiałowego  grubości min. 17 mm, nie zawierających ołowiu. Mocowanie przy pomocy ta śmy 
samoprzylepnej. Izolację akustyczno-przeciwroszeniową instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w których wyst ępuje 
niebezpieczeństwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodów i kszta łtek kanalizacji deszczowej należy wykonać z mat 
izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji ha łasu materiałowego  grubości min. 17 mm, nie zawierających ołowiu, 
przewidzianych przez producenta tak że do wykonywania izolacji przeciwroszeniowej. 

2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarówno wody zimnej, wody ciep łej jak i cyrkulacji) należy zaizolować 
termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego polietylenu o zamkni ętej strukturze komórkowej. Grubość izolacji: 30 mm. Izolację 
należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta. 

3. Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w których w warunkach normalnej eksploatacji (poza 
przypadkiem użycia hydrantów) występuje przepływ wody należy zaizolować izolacją 
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4. Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w obszarach, w których mog ą być 

narażone na działanie ujemnych temperatur  należy wyposażyć w ogrzewanie  elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie 
przewodów należy zainstalować pod izolacją. 

Armatura instalacyjna i urządzenia 
1. Zawory odcinające na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni stropu 

podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producenta rur łączone z przewodami 
przez zgrzewanie), dla średnic, dla których nie są produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi ężne, chromowane, o 
połączeniach gwintowanych z wyposażeniem dodatkowym: dwuzłączkami gwintowanymi mosiężnymi, chromowanymi. Z kompletem 
materiałów montażowych i uszczelniających. 

2. Zawory u podstaw pionów wodnych jak wy żej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym. 
3. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinaj ące grzybkowe (korpus żeliwny, ocynkowany), o po łączeniach kołnierzowych, do 

wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwko łnierzami gwintowanymi, żeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materia łu 
dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, z kompletem materia łów montażowych 
i uszczelniających. 

4. Na przewodach wodnych o średnicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o po łączeniach kołnierzowych, do wody pitnej i na 
potrzeby gospodarcze. Z przeciwko łnierzami mosiężnymi, uszczelkami z materia łu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na 
potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, z kompletem materia łów montażowych i uszczelniających. 

5. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne mi ędzkołnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem żeliwnym, ocynkowanym, o 
połączeniach gwintowanych, z dwuz łączkami gwintowanymi z żeliwa ciągliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materia łów 
uszczelniających i montażowych. 

6. Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciep łej wody należy stosować zawory śrubunkowe. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa ć drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy transporcie i magazynowaniu należy stosować się do wymagań i wytycznych 
producentów materiałów i urządzeń. 
Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej d ługości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, prze ładunku i magazynowania rur i kszta łtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Armatura i przybory sanitarne 
Przewóz armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych („bia ły montaż”) powinien odbywać się krytymi środkami transportu w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy składować w 
magazynach zamkniętych. 
Izolacja termiczna i zimnochronna 
ü Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny by ć przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
ü Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji nale ży przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale ży unikać 

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewa ż materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  
ü Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie ć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchy łki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera ć się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
ü Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami 

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada ć Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi ązującymi przepisami, odnośnymi normami, i 
innymi dokumentami wskazanymi w  punkcie 0 niniejszej specyfikacji  oraz zgodnie ze sztuk ą budowlaną, z zachowaniem wymaganej 
dokładności montażu i ostrożności. 

ü W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

ü Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodno ści 
wszystkich zastosowanych materia łów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel 
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.  

ü W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywa ć je może tylko personel posiadający 
udokumentowane uprawnienia do monta żu takich instalacji (np. samono śne kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie dosz ło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów 
instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zako ńczenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi 
zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 
ü Wszelkie elementy instalacji, które mog ą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 

które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 
pomieszczeniu. 

ü Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane nale ży odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni ć oraz zabezpieczyć 
przed przenoszeniem drgań i hałasów. 

ü Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo żarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego 
rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami okre ślonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).  

ü Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielko ści i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, 
zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. 

ü Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach 
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemo żliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

ü Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale ży zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy 
specjalnych węży ochronnych. 

ü Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
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ü Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s ą fabrycznie pokryte ostatecznymi pow łokami wykończeniowymi (w tym w 

szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale żnie od pokrycia odpowiednią 
powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach 
i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 
zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

ü Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada ć 
warunkom stosowania w instalacjach. 

ü Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz ądzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej 
ocynkowanej. 

ü Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
ü Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiada ć wymaganiom szczelności tych przewodów. 
ü Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs ługi, konserwacji lub wymiany. 
ü Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi. 
ü Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by ć zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
ü Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie ć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Montaż rurociągów 
ü Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 

ü Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

ü Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj ą uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p ękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie 
wolno używać. 

ü Przewody instalacji hydrantowej nale ży mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc ą atestowanych uchwytów lub 
wsporników, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpo żarowego. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si ę drgań, i 
hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. 

ü Przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc ą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni ć łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si ę drgań, i hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomi ędzy 
przewodem a obejmą uchwytu należy stosować przekładki elastyczne (nie dotyczy punktów sta łych). 

ü Poziome rurociągi instalacji hydrantowej i wodoci ągowej należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% – 
w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczaj ącymi odwodnienie ca łego pionu. 

ü W miejscach przejść przewodów przez ściany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywa ć żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur 
stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim 
silikonem. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia po żarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich, 
atestowanych tulei zabezpieczaj ących. 

ü Przejścia przez izolacje przeciwwodne należy wykonać jako szczelne, z użyciem kołnierzy zaciskowych (przejścia rur i wpustów 
podłogowych). 

ü Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne należy wykonać jako przejścia gazoszczelne. 
Montaż przyborów sanitarnych, armatury i urządzeń 
ü Montaż przyborów sanitarnych, armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
ü Przybory sanitarne należy montować na stelażach montażowych przystosowanych do montaży w ściankach gipsowo-kartonowych. 

Montaż stelaży powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. 
ü Wsporniki i uchwyty należy osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwa ły. 
ü Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
ü Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z dokumentacj ą techniczną i dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) producenta lub 

dostawcy. Wszystkie urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urz ądzeń. 
Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny by ć montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w 
tym zakresie. 

ü Armaturę sieci przewodów należy łączyć z rurami za pomocą połączeń gwintowanych rozłącznych (półśrubunki).  
ü Oznaczenie kierunku przep ływu na armaturze powinno być zgodne z kierunkiem przep ływu wody. 
ü Armaturę należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
ü Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. 
ü Podłączenie armatury czerpalnej stojącej należy wykonać poprzez kątowe zawory odcinające (chromowane) z filtrami. 
Badania i uruchomienie instalacji 
ü Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodów musz ą być poddane próbie szczelności. 
ü Próbę szczelności instalacji kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
ü Próby szczelności (próby ciśnieniowe) instalacji hydrantowej i wodoci ągowej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemys łowe”, Warunkami technicznymi 
COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych” i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 

ü Przed przystąpieniem do badania szczelno ści należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przep łukać 
wodą i dokładnie odpowietrzyć.  

ü Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej  
ü Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelno ści i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid łowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

ü Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd łużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
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ü Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog ą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
ü Grubość wykonanie izolacji nie powinna si ę różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej wi ęcej niż o –5 do +10 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
ü Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodoci ągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna by ć przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych”, i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Ka żda dostarczona partia materia łów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

ü Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta ły spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

ü Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadza ć firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z 
ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT – 00 „Wymaganie ogólne”.  

Jednostki obmiarów robót ; 
ü m.  (metr) -  wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych.  
ü kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urz ądzeń. 
ü szt. (sztuk) - zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, równoważące, uchwyty mocujące, armatura 
ü r-g  (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót r ęcznych i mechanicznych. 
ü m2  (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowa ń rurociągów i izolacji. 
ü m-g (motogodziny) - praca transportu,  

8. ODBIÓR ROBÓT 
ü Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, nale ży dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

ü Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 

odcinków poziomych. 
• uruchomienie 

ü Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu. 

ü Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. 
ü Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale ży dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
ü Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe łniania w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materia łów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ęściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

ü Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz ącymi zmian 

i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe łnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

ü Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy 
ü USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 

747). 
ü Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga ń dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133). 
ü Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo żarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Normy 
ü PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
ü PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 
ü PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
ü PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynku. Część 5: Montaż  i badania, instrukcje dzia łania, 

użytkowania i eksploatacji. 
ü PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciep łownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz ądzeń. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
ü PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
ü PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
ü PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Dokumenty 
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ü Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych” – Warszawa 2003. 
ü Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” – Warszawa 

2006. 
ü Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polsk ą Korporację Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
 – Warszawa 1994r. 
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ST.01.02.00 TYNKI WEWNĘTRZNE, 
OKŁADZINY ŚCIAN 

 
 

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwyk łych 
wewnętrznych i okładzin ścian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków  wewn ętrznych i 
okładzin ścian: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania, podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk łe”. Przygotowanie zapraw 
do robót tynkarskich powinno być wykonywane  mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wed ług normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego u żytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszcze ń obcych. Skład 
objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
  
Płytki ceramiczne zgodnie z ST.01.11.03 
 
Wymagania: 
Barwa –wg ustaleń projektanta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160oC 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod łoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materia ły 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez bada ń laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególno ści: 
nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada ć wymaganiom podanym w 
aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si ę stosowanie cementu portlandzkiego, spe łniającego 
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by ć dostarczony w opakowaniach spe łniających wymagania BN-88/6731-08 i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
Wapno suchogaszone 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spe łniać wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz ąstek 
wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u życiem. Wapno należy przechowywać w suchych, 
szczelnych magazynach 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwyk łych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno śnych zbiorników na wodę. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywa ć się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo żna przewozić dowolnymi środkami transportu i 
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo żna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by ć zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o ścieżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu 
surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta żowych w okresie obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj pod łoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 
normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Przy wykonywaniu tynków zwyk łych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie nale ży wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem pod łoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji t łustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4 Wykonanie tynków zwyk łych 
Przy wykonywaniu tynków zwyk łych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwyk łych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju pod łoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-
10100. 
Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien sk ładać się z obrzutki, narzutu i g ładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i 
listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g ładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie nara żonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, 
narażonych na zawilgocenie   oraz w tynkach zewn ętrznych – w proporcji 1:1:2 
5.5 Wykonanie ok ładzin ceramicznych 
Zgodnie z ST.01.11.03 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre ślone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze na budowie materia łów ceramicznych do ok ładzin należy dokonać: 
- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kszta łtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 
klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wyk ładziny zewnętrznej). 
Dopuszczalne usterki dla tynków zwyk łych 
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwyk łych (wg PN-70/B-10100)  
Kategoria 
tynku 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi linii 
prostej 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
pionowego 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
poziomego 

Dopuszczalne odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe niż 4 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 szt. na 
całej długości łaty kontrolnej (2 
m) 

Nie większe niż 3 mm na 1 m Nie większe niż 4 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 
10 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

Nie większe niż 4 mm na 
1 m 
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III Nie większe niż 3 mm na całej 

długości łaty kontrolnej (2 m) 
Nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 6 
mm w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 6 
mm dla całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 
przegrodami 

Nie większe niż 3 mm na 
1 m 

IV Nie większe niż 2 mm na całej 
długości łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach 
powyżej3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 3 
mm dla całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 
przegrodami 

 

Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny by ć wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwyk łe IV kategorii. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn d ługości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od pod łoża 
lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i s łupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, je żeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2. 
Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2 Odbiór podłoża i tynków 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, nale ży podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 6 da ły wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien by ć odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,w przypadku 
gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
Dopuszczalne usterki tynków zwyk łych podane są w tablicy 1 w punkcie 6.  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) trwałe zacieki 
b) wykwity 
c) wypryski i spęcznienia 
d) pęknięcia 
e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 
 Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne 
Wg płytek posadzkowych 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostkowa 
Tynki wewnętrzne 
 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia łów i sprzętu, obsługę 
sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obs ługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 
4 m, przygotowanie pod łoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych 
drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia łów, 
likwidacja stanowiska roboczego. 
Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod łoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia łów i sprzętu, moczenie i docinanie 
płytek, wykonanie ok ładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozosta łości materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  10.1   Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma łościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk łe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u żytku.  
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PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Cz ęść B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – 
Warszawa 2003 r. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn ętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie 
działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie nara żonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
-   przygotowanie pod łoża (wg pkt. 5.3.), 
-   wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga ń i 
sposobów oceny pod łoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz 
ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak że zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg ładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p łyt 
drewnopodobnych, itp.), na której b ędzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii na łożona i rozprowadzona na pod łożu, decydująca o właściwościach 
użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych cia ł stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow łokę transparentną po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygaj ący w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna b ądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wype łniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obci ążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym 
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn ą lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne 
wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk ła wodnego itp.), pigmentów, wype łniaczy oraz 
środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod ą lub w postaci ciekłej, gotowej 
do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju 
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype łniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególno ści zawierać: 
–  kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
–  warunki użytkowania powłok malarskich. 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 2 
2.2.  Rodzaje materia łów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.2.1.  Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewn ątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
•  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-
81901:2002, 
•  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
-  żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe, 
-  żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
-  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci ciekłej  lub suchych mieszanek do zarobienia wod ą, 
-   mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk ładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
•  lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 



 MODERNIZACJA INSTALACJI WOD-KAN. NA POZIOMIE PIWNIC I PARTERU W 
BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA 

OTWARTEGO W WIELICZCE 

      
       STWiOR 

       strona  29/47 

 
•  lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2.  Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania powierzchni zewn ętrznych obiektów 
można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
•  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-
81901:2002, 
•  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
-   rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
-  mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod ą, 
-  mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk ładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-
10102, 
•  farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
•  farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
-   rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcie ńczalniki przygotowane 
fabrycznie, 
-  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
-  środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
-  kity i masy szpachlowe do naprawy pod łoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadaj ące wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4.  Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wod ą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest u życie wód  ściekowych,   
kanalizacyjnych,   bagiennych  oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł. 
2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), 
-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
-  niebezpieczne wyroby malarskie i materia ły pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z 
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami), 
-  opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe łniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami), 
-  spełniają wymagania  wynikające  z  ich  terminu   przydatności  do  użycia  (termin zakończenia robót malarskich powinien si ę kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ści do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj ęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.4.  Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny by ć przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia łów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by ć przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod łodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod ę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
Wymagania dotyczące farb na ściany: 
Do malowania zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie ,: 
- posiadające atest higieniczny dla placówek ochrony zdrowia, 
- odporność na szorowanie klasa 3 wg normy PN-EN 13300, 
- wygląd powłoki – matowa, 
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- lepkość Brookfield RVT, 20,0 ±2°C, [mPas] 6500 ÷ 9000, 
- gęstość 20±0,5°C, [g/cm3]najwyżej 1,600, 
- zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 50,0. 
- kolory białe i pastelowe uzgadniane na bieżąco z zamawiającym. 
 
Wymagania dotyczące farb na sufity:  
Wymagany atest higieniczny dla placówek s łużby zdrowia. 
Da malowania zastosować farby akrylowe w kolorze bia łym.   
Wygląd powłoki – matowa.  
Lepkość Brookfield RVT, 20,0 ±2°C, [mPas] 6500 ÷ 9000. 
Gęstość 20±0,5°C, [g/cm3]najwyżej 1,600. 
Zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 50,0. 
 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2.   Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich nale ży stosować: 
-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia pod łoża, 
-  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-  pędzle i wałki, 
-  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk ładników farb, 
-  agregaty malarskie ze sprężarkami, 
-  drabiny i rusztowania. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.   Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz ądzeń i środków transportu. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa ń. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materia łów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si ę używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo żna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamkni ęte. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2.   Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do  wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli pod łoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci ągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. bia łych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je śli stolarka nie zosta ła wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wyk ładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy ściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
5.3.1. Tynki zwykłe 
1)  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada ć wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by ć usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by ć oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod ą. Po 
umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ć śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
3)  Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza ć wartości podanych w tablicy 1. 
4)  Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ć zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.2. Tynki pocienione powinny spe łniać takie same wymagania jak tynki zwyk łe. 
5.3.3.  Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub 
wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam t łuszczu, żywicy, starej farby i 
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny by ć naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam t łuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkr ęty mocujące oraz 
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p łyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
5.3.5.  Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez 
plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszcze ń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.6.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta łości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 
odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1.  Wymagania ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny by ć prowadzone: 
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-   przy pogodzie bezwietrznej  i  bez opadów atmosferycznych  (w przypadku  robót malarskich zewn ętrznych), 
-  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 pod łoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach 
bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można  rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych  pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich warto ści podanych w pkt. 5.3. Prace   malarskie   na   elementach   metalowych   mo żna   
prowadzić   przy   wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni ętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale ży prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mog ą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale ży zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 
farbami. 
5.4.2.  Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót 
wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 
5.5.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1.  Wymagania w stosunku do pow łok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a)   niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj ę, 
b)   aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c)   jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową, 
d)   bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e)   bez złuszczeń, odstawania od pod łoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f)   bez grudek pigmentów i wype łniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego pod łoża. 
5.5.2.  Wymagania w stosunku do pow łok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a)   odporne  na  zmywanie wodą ze  środkiem   myjącym,   tarcie  na  sucho   i  na szorowanie, 
b)   bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c)   zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Przy jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne są nieznaczne  miejscowe 
prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a)   spękań, 
b)   łuszczenia się powłok, 
c)   odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3.  Wymagania w stosunku do pow łok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a)   równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b)   nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c)   nie mieć śladów pędzla, 
d)   w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj ą projektową, 
e)   być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikuj ących), 
f)   nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a)   na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie ń barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowa ń, o 
powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b)   chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego pod łoża, 
c)   odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca łej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d)   ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do pow łok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Pow łoki z 
lakierów powinny: 
a)  mieć jednolity w odcieniu i po łysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową, 
b)  nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c)  dobrze przylegać do podłoża, 
d)  mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e)  mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót. 
6.2.1. Badania pod łoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 
•   dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
•   dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protoko łu z ich przyjęcia. 
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Badanie  podłoża  powinno  być przeprowadzane  po zamocowaniu  i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
•   murów ceglanych i kamiennych - zgodno ść wykonania z projektem budowlanym, dok ładność wykonania zgodnie ze szczegó łową 
specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupe łnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
•   podłoży betonowych - dok ładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegó łową specyfikacją techniczną robót 
betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
•   tynków zwykłych i pocienionych - zgodno ść z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czysto ść powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno ść tynku, 
•   podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, 
•   płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkr ętów, 
•   elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegó łowej specyfikacji technicznej robót murowych. Równo ść 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegó łowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygl ąd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie,  z odleg łości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale ży używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko łu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2. Badania materia łów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiada ć normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-   czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
używanych w robotach malarskich, 
-   terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
-   wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać wizualnie.   Farba  powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 
mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida ć: 
a)  w przypadku farb ciekłych: 
•   skoagulowane spoiwo, 
•   nieroztarte pigmenty, 
•   grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
•   kożuch, 
•   ślady pleśni, 
•   trwały, nie dający się wymieszać osad, 
•   nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
•   obce wtrącenia, 
•   zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
•   ślady pleśni, 
•   zbrylenie, 
•   obce wtrącenia, 
•   zapach gnilny. 
6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacj ą projektową, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ści powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod łoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 
malarskich, w szczególności w zakresie: 
-   zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowości przygotowania pod łoży, 
-  jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale ży wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
•   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
•   sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
•   sprawdzenie odporności na wycieranie, 
•   sprawdzenie przyczepności powłoki, 
•   sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odleg łości około 0,5 m, 
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b)   sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i po łysku wyschniętej powłoki z wzorcem 
producenta, 
c)   sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we łnianą lub bawełnianą szmatką 
w kolorze kontrastowym do pow łoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d)   sprawdzenie przyczepności powłoki: 
•   na podłożach mineralnych i mineralno-w łóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci ęć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 
oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie, 
•   na podłożach drewnianych  i metalowych - metod ą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie pow łoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a 
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana 
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je żeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w   dzienniku   budowy   i   protokole   
podpisanym   przez   przedstawicieli   inwestora (zamawiaj ącego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni 
nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka żdego z nich do 0,5 m 2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a żurowych, grzejników i rur należy stosować 
uproszczone metody obmiaru. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem pow łok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru nale ży przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj ą 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny pod łoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale ży ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest  wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powo łana przez zamawiającego, na podstawie przed łożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-    szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 
-    dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-    protokoły odbioru podłoży, 
-    protokoły odbiorów częściowych, 
-    instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi  
podanymi w pkt.  6.4  niniejszej  ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ć powłokę ponownie do odbioru, 
-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zg łoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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-    ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pow łok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow łok malarskich, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzgl ędniają: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu, 
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 5 m, od 
poziomu podłogi lub terenu, 
-  zabezpieczenie pod łóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót malarskich, 
-   przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia łów, 
-  ocenę i przygotowanie pod łoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó łowej specyfikacji technicznej, 
-   próby kolorów, 
-  demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagaj ą zdemontowania w celu wykonania prac 
malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
-  wykonanie prac malarskich, 
-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z materia łów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie 
przeznaczonych do malowania, 
-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegó łowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia 
pozostałości i odpadów), 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów monta żu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia: 
Ceny jednostkowe robót obejmuj ą również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysoko ści 
powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj ących. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 
1.  PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
2.  PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery - Metoda siatki naci ąć. 
3.  PN-EN 13300:2002        Farby   i   lakiery   -   Wodne   wyroby   lakierowe   i   systemy pow łokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 
Klasyfikacja. 
4.  PN-C-81607:1998          Emalie  olejno- żywiczne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
5.  PN-C-81800:1998          Lakiery  olejno- żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
6.  PN-C-81801:1997           Lakiery nitrocelulozowe. 
7.  PN-C-81802:2002           Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz. 
8.  PN-C-81901:2002           Farby olejne i alkidowe. 
9.  PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10.  PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewn ątrz. 
11.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.  Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118  z poźn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pó źn. zmianami). 
-   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami). 
10.3.  Rozporządzenia 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źniejszymi 
zmianami). 
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-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pó źn. zmianami). 
10.4.  Inne dokumenty i instrukcje 
-    Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru  robót budowlanych - Wymaganiaogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 
Promocja – 2005 rok. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz ęść 4, wydanie Arkady – 1990 rok 
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ST.01.04.00 STOLARKA DRZWIOWA 
 
 

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementów 
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1.WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i stolarki 
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nast ępujących czynności: 
-   przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 
-   usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 
-   uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do montażu okien i drzwi 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót monta żowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami, w szczególno ści PN-B-91000, oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak że zdefiniowanymi poniżej: 
Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z 
ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzyde ł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzyde ł lub szyby i osadzenia wyrobu na sta łe w otworze budowlanym. 
Skrzydło - ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o ścieżnicy (krośnie) lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o ścieżnicy (krośnie) lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i 
oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden 
zespół. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 
-   okna i drzwi, 
-   obróbki, 
-   materiały uszczelniające, 
-   inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiada ć   wymaganiom   zawartym   w   dokumentach   
odniesienia   (normach,   aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .  
2.2.1. Okna i drzwi 
Wbudować należy ślusarkę i stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną z dokumentacją 
techniczną 
Bramy 
Brama szybkobieżna harmonijkowa, typ dla wymiaru w świetle przejazdu:  
     B=4 000 x H=6 000 mm; oraz  B=2 500 x H=63500 mm; 
 charakterystyka bramy : 
– konstrukcja aluminiowa ramowo-kratowa z profili 100 x 60 anodowana wg E6/EV1 
– wypełnienie podwójnym szk łem akrylowym ; 
– współczynnik przenikania ciep ła ok. k = 3,0 W/m2K ; 
– prowadzenie na szynach /wymagana wys. nadpro ża min. 485 mm 
– brama zewnętrzna lub wewnętrzna, całkowicie zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi ; 
– odporność na parcie wiatru: klasa 3, 
– kierunek pracy: poziomy ;  
– elementy stalowe pomalowane na kolor RAL 7031 
– budowa modułowa ; 
– brama przystosowana do montażu na zewnątrz (osłona napędu ukośna zabezpieczająca napęd,) ; 
– nie podlegający zużyciu blat bramy ; 
– napęd elektro-mechaniczny 
– sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, 
– skrzynka sterownicza ze stali o wymiarach 210x565x194 mm z awaryjnym wy łącznikiem i przyciskami otwórz-stop-zamknij, klasa 

ochrony IP65, 
– prędkość otwierania  do: 1,8 m/s ; 
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– prędkość zamykania do: 1,0 m/s ; 
– dźwignia awaryjnego otwierania ręcznego umieszczona od wewnątrz hali; 
– krawędziowe listwy kontaktowe zgodne z ZH 1/494 ; 
– fotokomórka zabezpieczająca – 1 szt.; 
– wykonanie przepustu trakcji (400x400 mm) z uszczelnieniem materia łem szklano-epoksydowym odpornym na promieniowanie UV 

(przepust trakcji zaopiniowany przez Instytut kolejnictwa w Warszawie): 
– uziemienie konstrukcji bramy, 
– przycisk grzybkowy – 2 szt. 
– Radar Condor  (impuls otwierający dla ruchu pojazdów oraz zabezpieczaj ący)  
– Radar Milan – jako zabezpieczenie 
Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych – płaszczowe  
Drzwi na drogach komunikacji  aluminiowe  pe łne lub szklone szk łem bezpiecznym 
W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano stalowe, pe łne lub szklone szk łem bezpiecznym, szczelne, łatwo zmywalne. Szczegółowa 
specyfikacja drzwi oraz wyposażenia  w zestawieniu 
Okna i drzwi zewnętrzne 
Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna  
Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej nale ży wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi  trzykomorowego systemu 
izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewn ętrznej.  
System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów.  
Ramowy współczynnik przenikania ciep ła: 
dla drzwi: Uf = 2,0÷2,6 W/(m²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wype łnienia,  wg raportu z badań: LFS01-
01561/14/R45NF wydanie 3, 
dla okien:  Uf = 1,3÷2,4 W/(m ²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wype łnienia,  wg raportu z badań: LFS10-
01561/14/R45NF. 
 
Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych dwuskrzyd łowych otwieranych na zewnątrz (raport z badań LZE00-
01561/16/R72NK-PL): 
- Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,  
- Wodoszczelność – klasa 9A wg PN-EN 12208:2001. 
- Odporność na obciążenie wiatrem drzwi klasa C2/C3 wg PN-EN 12210:2001. 
- Odporność na skręcanie działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. 
- Odporność na obciążenia statyczne, pionowe dzia łające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. 
- Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 5 wg PN-EN 13049:2004. 
 
Parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U (NR 01561/14/R58NK/03/PL):  

• Odporność na skręcanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2002. 
• Odporność na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 (800 N) wg PN-EN 13115:2002. 
• Wartości sił operacyjnych – klasa 1,  wg PN-EN 12217:2005. 
• Przepuszczalność  powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:2001. 
• Wodoszczelność – E1650 wg PN-EN 12208:2001. 
• Odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2001. 

System daje możliwość wykonania drzwi o podwyższonej odporności na włamanie. 
System pozwala na zamontowanie wype łnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone, paneli aluminiowych, wype łnień typu 
„sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, p łyt gipsowo-kartonowych, poliwęglanowych o grubości 13÷61 mm: 
dla ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 23 ÷ 61 mm, 
dla skrzydeł okiennych prostych  31 ÷ 69 mm 
dla skrzydeł okiennych zaokrąglonych  23 ÷ 61 mm. 
Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, s łupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości 78mm, składają się z dwóch profili 
aluminiowych zespolonych przek ładką termiczną o szerokości 34 mm (dla skrzydeł okiennych 42mm) z poliamidu zbrojonego w łóknem 
szklanym.  
Ściana fasadowa słupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwy ższonej izolacyjności termicznej – 
Zaprojektowano ścianę osłonową systemu o konstrukcji szkieletowej s łupowo-ryglowej wykonanej z kszta łtowników aluminiowych EN 
AW–6060 wg PN–EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN–EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o w łaściwościach mechanicznych 
wg PN-EN755-2, posiadającą dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK – wst ępne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzaj ąca 
przydatność wyrobów do wykonywania lekkiej ściany osłonowej w budownictwie – możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu 
znakiem CE.  
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz innych 
konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i u żyteczności publicznej. 
Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji no śnej budynku (nadproża, stropy) oraz rygli 
przymocowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem elementów złącznych. W skład kompletnego systemu wchodzą również 
tworzywowe przekładki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i cz ęści złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji (wg 
opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog - systemy fasadowe ściany osłonowej o szerokości słupa 52 mm). 
 
System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie przek ładek termicznych z polietylenu 
ekstrudowanego – PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przek ładki termiczne i inne akcesoria mocuj ące i uszczelniające 
połączenia należy dobierać w zależności od grubości wypełnienia na podstawie dokumentacji systemowej. 
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Pola przezroczyste mogą być oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spe łniającymi wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub 
PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku zgodnie z t ą normą) w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń oraz 
wymagań normy cieplnej. Jako wype łnienie części nieprzeziernych może być stosowany układ warstwowy montowany na budowie na 
podstawie projektu technicznego opracowanego dla okre ślonego obiektu. 
Współczynnik przenikania ciep ła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K) wg raportu z badan Nr LFS02-1561/12/R31NF. 
Zestawienie klas dla poszczególnych w łaściwości ściany osłonowej wg klasyfikacji  nr 1561/13/R36NK: przepuszczalno ść powietrza – klasa 
AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelno ść – klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporno ść na obciążenie wiatrem – 1600 Pa 
wg PN-EN 13116: 2004, odporność na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006.  
System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych  i daje mo żliwość wykonania przegrody o podwyższonej 
odporności na włamanie. 
Szerokość kształtowników systemowych, zarówno s łupów jak i rygli, wynosi 52 mm, za ś zewnętrznych listew maskujących 51mm. 
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷66 mm (56mm). 
System pozwala na wbudowanie okien i drzwi  wykonanych w innych systemach okienno drzwiowych. Okucia powinny by ć dostosowane 
do wymiarów i ciężaru własnego konstrukcji oraz obciążeń eksploatacyjnych. 
Do wykonywania połączeń należy stosować łączniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami. Wsporniki do mocowania 
konstrukcji oraz złączki aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium EN AW-6060. 
Ściana fasadowa słupowo-ryglowa strukturalna (bezramowa). 
Zaprojektowano świetlik dachowy i ścianę osłonową  strukturalną systemu o konstrukcji szkieletowej s łupowo-ryglowej wykonanej z 
kształtowników aluminiowych EN AW– 6060 wg PN EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, 
DIN 17615 T1) posiadającą badania typu w zakresie właściwości wytrzymałościowo - funkcjonalnych: NL-3319/A/05. 
Od zewnątrz uzyskano jednolitą, gładką ścianę szkła podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii o szeroko ści 22mm w wyniku 
zastosowania spoiny silikonowej. 
Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji no śnej budynku (podwalina, nadpro że) oraz 
rygli przymocowanych do s łupów aluminiowych za pośrednictwem systemowych elementów z łącznych. W skład kompletnego systemu 
wchodzą również uszczelki kauczukowe, spoiwa silikonowe, akcesoria i cz ęści złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji 
(wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog systemy fasadowe system ściany osłonowej ze szkleniem konstrukcyjnym o 
szerokości słupa 52 mm). W konstrukcjach powyżej 10 m wysokości należy stosować dodatkowe elementy mechaniczne zabezpieczaj ące 
szyby przed wypadnięciem 
Dla zachowania bardzo dobrych parametrów u żytkowych ściana uszczelniona jest od zewn ątrz specjalnym sznurem izolacyjnym  GF209 i 
GF206 oraz silikonem pogodowym DC-791 gwarantuj ącym pełną szczelność na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej, innym 
rozwiązaniem jest uszczelka GF025 z EPDM stosowana bez sznura izolacyjnego. 
Uszczelki i inne akcesoria mocujące i uszczelniające połączenia należy dobierać w zależności od grubości wypełnienia na podstawie 
dokumentacji systemowej. System przewiduje stosowanie tylko uszczelek z  kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy 
wykonawczej ISO 3302–01, E2. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomoc ą fartucha systemowego EPDM 
GF 300. 
Do wykonywania uszczelnień stosować silikon pogodowy DC 791 dost ępny w kolorach szarym oraz czarnym zgodnie z wytycznymi 
producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomoc ą fartucha systemowego EPDM GF 300. 
Pola przezroczyste mogą być oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spe łniającymi wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub 
PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku zgodnie z t ą normą) w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń oraz 
wymagań normy cieplnej. Jako wype łnienie części nieprzeziernych może być stosowany układ warstwowy montowany na budowie na 
podstawie projektu technicznego opracowanego dla okre ślonego obiektu. 
System pozwala na wbudowanie okien i drzwi  wykonanych w innych systemach. Okucia powinny by ć dostosowane do wymiarów i ciężaru 
własnego konstrukcji oraz obciążeń eksploatacyjnych. 
Do wykonywania połączeń należy stosować łączniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami. Wsporniki do mocowania 
konstrukcji oraz złączki aluminiowe wykonane są ze  stopu aluminium EN AW-6060. 
Współczynnik przenikania ciep ła (dla ramy) Uf = 1,30÷1,95 W/(m²K) wg NF-ROW-519-2004/B/2004. 
Ściana słupowo-ryglowa systemu powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla ka żdego obiektu. Na 
podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych oblicze ń statycznych, w projekcie powinny by ć określone kształtowniki aluminiowe 
na słupy i rygle, akcesoria do mocowania s łupów do konstrukcji budynku i rygli do s łupów oraz schemat rozmieszczenia punktów 
mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku oraz po łączeń odcinków słupów. 
Szerokość kształtowników systemowych, zarówno s łupów jak i rygli, wynosi 52 mm. 
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia: 28÷36mm dla zespoleń 2-szybowych i  przy zastosowaniu 
zespoleń 3-szybowych 47÷60mm. 
Kolorystyka 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jako ści QUALICOAT według wzornika 
kolorów RAL lub anodowymi pow łokami tlenkowymi spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych pow łok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej 
niż 20 µm. Dla kształtowników aluminiowych, które nie s ą narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, dopuszcza si ę 
wykończenie w stanie nie powleczonego „surowego” aluminium. 
Kolor profili zgodny z projektem, RAL 7031 
Uszczelnienia 
Dla ślusarki okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wr ębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do 
uszczelniania na obwodzie styku skrzyd ła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nale ży dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w 
zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
Do wykonywania uszczelnień stosować silikon pogodowy DC 791 dost ępny w kolorach szarym oraz czarnym zgodnie z wytycznymi 
producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomoc ą fartucha systemowego EPDM GF 300. 
Wypełnienia 
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Szyby zespolone powinny spe łniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. P łyty wiórowe powinny spełniać 
wymagania PN-EN 312-3:2000, p łyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 
13986:2006. Płyty gipsowo – kartonowe powinny spe łniać wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010. 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie 
w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe nale ży odizolować od elementów stalowych. Nie ma takiej konieczno ści, jeśli 
konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki mi ędzy konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przek ładki 
PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy z łączne (śruby, wkręty, itp.), wchodzące w kontakt z 
aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Okucia 
W ślusarce systemu należy stosować kompletne okucia dostosowane do ci ężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, 
dopuszczone do obrotu. 
Uwagi końcowe 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny by ć wykonane na podstawie obliczeń statycznych i 
wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowi ązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób 
montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by ć oparty o rozwiązania katalogowe. 
Ściana słupowo-ryglowa systemu powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla ka żdego obiektu. Na 
podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych oblicze ń statycznych, w projekcie powinny by ć określone kształtowniki aluminiowe 
na słupy i rygle, akcesoria do mocowania s łupów do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania 
konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by ć określone wszystkie pozosta łe materiały i elementy ściany, szczegóły 
połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją budynku oraz sposób wentylacji i odwodnie ń ściany.  Projekt winien 
uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spe łniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-
budowlane. 
Wykonane prace budowlane, odbiór techniczny ściany osłonowej powinien uwzględniać dokumentację projektową oraz powinien być 
zgodny z : „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – cz ęść A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie 
ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 
2008 
 
2.2.2. Obróbki, parapety, balustrady 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi i/lub materia ły, z których wyroby są wykonywane powinny spe łniać 
wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Parapety zewnętrzne projektuje się z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm 
parapety wewnętrzne wykonane z komorowych profili PVC w kolorze bia ły, grubość parapetu: 20 mm, 
balustrada klatki schodowej – ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo – zgodnie z rysunkami PW 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
–   są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), –   
każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiet ę identyfikacyjną, –wyroby i materiały 
konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), –  spe łniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, –  producent dostarczy ł dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, –  spe łniają wymagania 
wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nale ży przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentów oraz 
wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta łych wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni 
żej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by ć utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza si ę w pomieszczeniach 
magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego pod łoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nale ży ustawiać w odległości co najmniej 
1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj ący je przed 
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpiecze ństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju 
podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy. 
Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zale żności od stopnia wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju pod łoża 
w magazynie 
Lp. Rodzaj podłoża w 

magazynie 
Rodzaje wyrobów 

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych 
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gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie 

wykończone 

sposób pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 
słupkowych 

1 2 3                           4 5 6 7 

1. Podłoże 

nieutwardzone (na 
legarach) 

W jednej 
warstwie na 
progu 
ościeżnicy 

Na progu 

ościeżnicy; okna w 
warstwach do łącznej 
wysokości 2 m, drzwi w 
jednej warstwie 

– W jednej warstwie 
na progu 
ościeżnicy 

– 

2. Podłoże utwardzone Na legarach w 
dwóch lub trzech 
warstwach 

W dwóch lub 
trzech 
warstwach 

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by ć zgodny z wymaganiami ich producenta. 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprz ętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o ścieżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
4.2. Wymagania szczegó łowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne 
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozosta łych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz ących tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z 
tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy oku ć zamykających wystają 
ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby 
płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi: –     o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykaj ące wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość 
ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości 
bocznych ścian wagonu. 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale ży zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoc ą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą elementów 
mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f)  ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowa ły drzwi. W  przypadku ładowania 
wyrobów dwuwarstwowo,  górną warstwę  należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zako ńczeniu większości robót 
mokrych (tynki, wylewki). 
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Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotno ściowych w 
pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych nale ży nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotno ści względnej powietrza w pomieszczeniach 
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wi ęc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ścian, 
stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem w łaściwej szerokości 
szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
5.3.1.  Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu 
5.3.1.1.  Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powsta ły mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na 
wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, nale ży stosować ogólne zasady usytuowania okien: w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości 
ściany, 
w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - jak 
najbliżej warstwy ocieplenia. 
5.3.1.2.  W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy 
na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
5.3.2.  Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze  
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia ć: 
luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności 
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczaj ącą funkcjonalności okna / drzwi, miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzaj ące, o ile takie są przewidziane w 
dokumentacji producenta) oraz k ątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze s łużą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki  podporowe i dystansowe powinny by ć tak rozmieszczone,  aby by ła zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczaj ące 
do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o ścieżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast 
usuwać klocków podporowych. 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne odkszta łcanie się kształtowników okien 
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok. 
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy d ługości elementu do 3,0 m powinny wynosi ć do 1,5 
mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi. 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu 
5.3.3.1.  Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obci ążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem 
łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalno ść okien była zachowana, tzn. ruch skrzyde ł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu by ł 
płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje 
się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materia ły izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia 
szczeliny między oknem a ścianą. 
5.3.3.3.  Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, ceg ły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, 
drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materia łu ościeży. 
W przypadku okien aluminiowych z kszta łtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej 
kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za po średnictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki 
termiczne z tworzyw sztucznych. 
5.3.3.4.  Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy 
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja po łączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewn ętrznej oraz pary 
wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materia łów uszczelniających, dotyczących: 
–     zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
–     oczyszczenia powierzchni przylegania, 
–     zagruntowania powierzchni przylegania (w zale żności od rodzaju materiału), 
–     wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie sk łada się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materia łu uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych ta śm 
rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (ta śmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny mi ędzy oknem a ścianą budynku, a tym 
samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
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Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady 
umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wype łniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materia łów 
izolacyjnych (np. we łny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wype łnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mog ą wchodzić w reakcje 
chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mog ą być 
użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocze śnie nie wolno doprowadzić do 
odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta śm rozprężnych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocze śnie wykonane w taki sposób, aby nie by ło możliwości przenikania 
wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by ć zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w 
dokumentacji tych szczegó łów odpowiednie przyk łady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz w 
dokumentacjach systemowych (producentów systemów).  
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spe łnione były 
następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna,  
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, –mocowanie do ościeżnicy powinno być 
dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione ta śmami rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewnia ć ciągłość uszczelnienia (przyk łady 
uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 r.), 
– przy oknach z kszta łtowników aluminiowych lub z PVC ko łnierz parapetu powinien być wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy 
(wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia ta śmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia 
szczelności połączenia), 
– przy oknach drewnianych ko łnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym, 
– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno by ć poprzedzone ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji 
przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny by ć rozmieszczone co 250 cm), 
–     podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
–     wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji. 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewn ętrznych przedstawione są w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz 
w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).  
5.4.2. Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopu ścić do penetracji wody i pary 
wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewn ętrznych przedstawione są w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz 
w dokumentacjach systemowych.  
5.4.3. Obróbki progów drzwi 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa 
powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc. 
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią izolacji przeciwwilgociowej p łyty balkonu 
(tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi 
izolacji przeciwwilgociowej z materia łów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 
Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwi ązania systemowe 
obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano 
odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi. 
5.5. Łączenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi można łączyć w zestawy: 
poziome, 
pionowe. 
Połączenia okien i/lub drzwi w zestawach musz ą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz w łaściwą 
współpracę łączonych elementów. 
5.5.1.  Zestawy poziome 
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Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mog ą być wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wn ękach 
stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skr ęcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 
cm. Ościeżnice okien i drzwi drewnianych mogą być również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z kszta łtowników aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 
5.5.2.  Zestawy pionowe 
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 
Połączenia takie na ogó ł wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi ędzy ościeżnicami stykających się okien. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
6.2.  Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać 
badania wyrobów i materia łów wykorzystywanych w tych robotach. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiedni ą szczegółową specyfikacją techniczną, 
rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), 
zgodnie z odpowiednimi szczegó łowymi specyfikacjami technicznymi), zgodno ść wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
możliwość zabezpieczenia prawid łowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegó łowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a tak że w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobat ą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-
konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacj ą projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów u żywanych w robotach montażowych, 
stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatno ści materiałów uszczelniających. 
6.3.  Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególno ści powinny polegać na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania: 
podparcia progu ościeżnicy, 
zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na ca łym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o ścieżnicy, 
uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, obróbek progu drzwi, osadzenia parapetu zewn ętrznego i 
wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protoko łu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub 
drzwi, w szczególności w zakresie: 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale ży wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, wed ług pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok: 
a)  sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacj ą 
projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ści dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy d ługości elementu do 3 m nie powinno przekracza ć 
1,5 mm/m, 
c)  sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm 
przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy d ługości powyżej 2 m, 
d)  sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzyde ł powinno odbywać się płynnie i bez 
zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e)  sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi 
elementami, 
f)   sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 
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Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 
•   w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów.  
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.  Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”   Kod   CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegaj ącymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja 
termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 
montażu okien i drzwi. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych bada ń porównać z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolacj ę okna lub drzwi za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj ą projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac 
(obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj ące zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale ży ponownie 
przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo łana przez zamawiającego,  na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-   szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-   protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
-   protokoły odbiorów częściowych, 
-   karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz ące się do zastosowanych materia łów, 
-   wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by ć przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót 
montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ć okna 
i/lub drzwi ponownie do odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien i drzwi zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu wadliwie wbudowanych okien 
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zg łoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po u żytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawid łowości otwierania 
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko ńcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach 
i/lub drzwiach balkonowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
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9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2.  Zasady rozliczenia i p łatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pe łnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ęściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu monta żu okien i/lub drzwi 
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny 
jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu, 
-   ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 4 m, od 
poziomu podłogi lub terenu, 
-   zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
-   ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó łowej specyfikacji technicznej, 
-   obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej 
połączenia z ościeżem, 
-   obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
-   obrobienie progów drzwi, 
-   regulacja skrzydeł i okuć, 
-   obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
-   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z materia łów zabezpieczających, 
-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegó łowej specyfikacji technicznej 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysoko ści 
powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj ących.. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjno ści akustycznej w budynkach i izolacyjno ści akustycznej elementów 
budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno ść powietrza - Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno ść - Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla okre ślenia odporności na 
obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla okre ślenia odporności na 
obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla okre ślenia odporności na 
próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciep ła 
- Część 1: Postanowienia ogólne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne w łaściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciep ła 
- Część 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno ść powietrza - Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno ść - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwa łość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 2: Metoda badania liniowej si ły ściskającej.  
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 3: Metoda badania powrotu poodkszta łceniowego.  
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 4: Metoda badania powrotu poodkszta łceniowego po przyspieszonym starzeniu.  
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PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciep ła 
metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciep ła 
metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystaj ące z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 Okna  -  Uderzenie  cia łem   miękkim   i   ciężkim  -  Metoda  badania,   wymagania  dotycz ące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja w łaściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i si ły 
operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) 
– Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura 
– Wymagania i klasyfikacja – Część 2: Próba 
Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków - Badanie w łaściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszka ń - Część 1:   Urządzenia do  
przepływu  powietrza,  montowane w przegrodach zewn ętrznych  i wewnętrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciws łonecznej połączone z oszkleniem - Obliczanie wspó łczynnika przenikania 
promieniowania słonecznego i światła - Część 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciws łonecznej powiązane z oszkleniem - Obliczanie wspó łczynnika przenikania ca łkowitej 
energii promieniowania s łonecznego i światła - Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz ęść 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz ęść 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporno ści na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno ści na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, w łaściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelno ści. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjno ści akustycznej w budynkach i izolacyjno ści akustycznej elementów budowlanych  -  
Pomiary  laboratoryjne  izolacyjno ści  od  dźwięków  powietrznych  elementów budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obci ążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed ha łasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjno ść akustyczna elementów budowlanych - Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewn ętrzne. 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podzia ł. 
10.2.Ustawy 
–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,   poz. 881).  
–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó źn. zmianami). 
 –  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). –  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  zgodno ści  wyrobów budowlanych  
oraz sposobu znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó źn. zmianami).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami).  
–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. –  Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 
2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z późn. zmianami). 


