
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. WSTP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących
wykonania zakresu określonego w przedmiarze robót.
Remont pomieszczeń budynku KP IV w Katowicach przy ul. Policyjnej 7.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest elementem składowym remontu przedmiotowych pomieszczeń w budynku jako 
całość z przedmiarem robót.
Służą jako dokumenty przetargowe, umowne pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz podczas
realizacji zadania.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja dotyczy wszystkich robót i czynności związanych z realizacją zakresu prac i mających 
na celu przekazanie do użytkowania wyremontowanych pomieszczeń.
Wymagania  Ogólne  należy  stosować w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi:

1. SST.01. Roboty przygotowawcze. Demontaże i rozbiórki.
2. SST.02. Roboty tynkarskie.
3. SST.03. Elementy i konstrukcje G-K.
4. SST.04. Roboty malarskie.
5. SST 05. Okładziny ścienne.
6. SST.06. Roboty posadzkarskie.
7. SST.07. Roboty instalacyjne - klimatyzacja.
8. SST.08. Roboty elektryczne.

1.4. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest istniejący budynek zlokalizowany w Katowicach przy ul. Policyjnej 7.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, przygotowanie obiektu i placu budowy,
ogólne warunki bhp.
Przed rozpoczęciem robót pomieszczenia powinny być protokolarnie przekazane wykonawcy wraz 
z przynależącym placem budowy. Inwestor lub użytkownik udostępni media: energię elektryczną
i  wodę.  Warunki  ich  użytkowania  Inwestor  powinien  określić w warunkach przetargowych na 
roboty wykonawcze.
Wykonawca na własny koszt przygotuje zaplecze budowy. Kierownik budowy przygotuje „Plan 
BIOZ”,  wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych 
przedmiarem robót.
Przed  rozpoczęciem  robót  pomieszczenia  powinny  być opróżnione  przez  użytkowników, 
opróżnione z mebli i innego wyposażenia.
Zabudowę otworów drzwiowych w  ścianach wykonywać na stelażu G-K z wypełnieniem wełną 
mineralną. 
Gruz usuwać na podstawiony samochód skrzyniowy lub do kontenera.
Do  robót  montażowych  konstrukcji  stropów  podwieszanych  stosować rusztowania  i  podesty 
robocze dopuszczone do stosowania. Stosować należy rusztowania i podesty, których dopuszczalne 
obciążenie podestów roboczych spełnia warunki wykonania robót.

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi,  należy stosować się ściśle do instrukcji  producenta. 
Roboty popularne,  ogólnie  znane i  powszechnie  stosowane wykonywać wg zasad i  warunków 
podanych w publikacji:



„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” (ARKADY –
1989-90):
Tom I – Budownictwo ogólne – część 1 do 4
Tom II –Instalacje elektryczne
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  realizacji robót  Wykonawca 
stosować będzie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. Stosując się do tych wymogów będzie 
miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację ewentualnych warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych;
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.
1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
• Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p. pożarowy.
• Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
•  Wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego przy wykonywaniu robót.
• Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy “Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót  planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 
zwanego  “planem  bioz”.  „Plan  bioz”  należy  opracować zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)
1.9. Nazwy i kody: grup robót, klasy robót i kategorii robót
Grupa Klasa Kategoria robót
kod CPV
45.1 Przygotowanie terenu pod budowę
45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.41 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie
45.42 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45.43 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45.44 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45.45 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 



1.10. Określenia podstawowe
*  Certyfikat zgodności  – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę  certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną  specyfikacją 
techniczną.
* Grupy, klasy i kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone 
w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.)
* Inspektor nadzoru budowlanego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również 
przy odbiorach końcowych.
*  Obmiar robót  – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.
* Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych.
*  Odbiór  końcowy  –  formalna  nazwa  czynności  polegających  na  protokolarnym  przyjęciu 
(odbiorze)  od  wykonawcy  wykonanych  robót  przez  osobę lub  grupę osób  o  odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie będąca inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
* Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  z  wyliczeniem i  zestawieniem  ilości  jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.
* Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopie scalenia robót.
* Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania 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.
*  Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. DEMONTA ŻE I ROZBIÓRKI.
CPV: 45111100-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania robót rozbiórkowych wg zakresu określonego



w przedmiarze robót.
Przedmiar obejmuje budynku KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek w ww. budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest
z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- skucie odspojonych tynków wewnętrznych wg zakresu określonego w przedmiarze,
- skucie okładzin ściennych
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  realizację robót  zgodnie  z  przedmiarem  robót, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 
ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  „Warunkami  technicznymi wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych”.
2. MATERIAŁY
Dla robót przygotowawczych i rozbiórkowych materiały nie występuj.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transport  materiałów z rozbiórki  środkami transportu.  Przewożony  ładunek zabezpieczyć  przed 
spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiórkowe
5.2.1. Skucie wytypowanych fragmentów tynków wewnętrznych
Tynki skuwać ręcznie.
5.2.2. Skucie okładzin ściennych.
Skucie okładzin ściennych należy dokonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu dopuszczonego przez 
Inspektora Nadzoru. Materiał znosić poza obręb budynku na miejsce przewidziane do składowania 
a następnie wywozić środkami transportu.
5.2.3. Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych.
Istniejące  skrzydła  drzwiowe  demontować ręcznie,  a  następnie  przekazać do  dalszego 
rozporządzania Użytkownikowi budynku.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach: 5.1, i 5.2
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
− tynki – [m2]
− okładziny ścienne – [m2]
− stolarka drzwiowa – [m2]
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadą odbioru robót zanikających
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.02. TYNKOWANIE
CPV: 45410000-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania robót rozbiórkowych wg zakresu określonego
w przedmiarze robót.
Przedmiar obejmuje budynku KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych w obiekcie wg poniższego.
- Tynki wewnętrzne, trójwarstwowe, cem.-wap., III kat.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁ
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub 
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych  należy  stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 



zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Tynki tradycyjne
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego.
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich  środków zabezpieczających,  zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
5.1.2. Wykonywania tynków trójwarstwowych.
a)  Tynk  trójwarstwowy powinien  być wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
b) Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej  stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
6. KONTROLA JAKO ŚCI.
6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii  prostej  -  nie większe niż 3 mm i  w liczbie nie większej  niż 3 szt.  na całej  długości łaty 
kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia 
i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.03. ELEMENTY ŚCIENNE Z SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY.
CPV: 45421152-4
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów  ściennych z systemów suchej 
zabudowy wg zakresu określonego w przedmiarze robót.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania robót rozbiórkowych wg zakresu określonego
w przedmiarze robót.
Przedmiar obejmuje budynek KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie elementów ściennych z suchej zabudowy:
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁ
2.1. Płyta gipsowo-kartonowa zwykła (GKB)
Płyta  wykonana  z  rdzenia  gipsowego,  którego powierzchnia  i  krawędzie  wzdłużne  pokryte  są 
specjalnym kartonem. Można je stosować w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza 
do 70%. Grubość płyty – 12,5mm.
2.2. Płyta gipsowo-kartonowa woda (GKBI)
Płyta z rdzeniem impregnowanym środkami hydrofobowymi, zapewniająca opóźnione
i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Płyty dopuszczone są do stosowania w pomieszczeniach 
o wilgotności  względnej  70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę)  o podwyższonej  wilgotności 
względnej powietrza do 85%.
Grubość płyty – 12,5mm.
2.3. Akcesoria do sufitów podwieszonych.
Stosować profile  metalowe,  ocynkowane, walcowane na zimno,  cienkościenne profile  z  blachy 
stalowej. Grubość blachy 0,6mm.
2.3.1. Profile U50, U75, U100
Profil obwodowy, nominalna grubość blachy 0,55-0,6mm
Wymiary profili:
Profil Szerokość Wysokość
U50 50mm 40mm
U75 75mm 40mm
U100 100mm 40mm
Standardowa długość profili – 4,0m
2.3.2. Profile C05, C75, C100



Słupek pionowy w konstrukcji ścian działowych oraz obudów ściennych, nominalna grubość blachy 
0,55-0,6mm
Wymiary profili:
Profil Szerokość Wysokość
C50 48,8mm 50mm
C75 73,8mm 50mm
C100 98,8mm 50mm
Długości profili – 2,6; 3,0; 4,0m
2.3.3. Elementy montażowe
- blachowkręty – wkręty fosforowane do mocowania płyt GK
- taśma uszczelniająca
- kołki rozporowe
- pierścieniowe kotwy rozporowe
- dyble sufitowe
2.4. Filc izolacyjny do ścianek działowych.
Filc izolacyjny do ścianek działowych z wełny szklanej.
Charakterystyka techniczna:
- gęstość – 13kg/m3

- współczynnik przewodzenia ciepła – 0,038 W/mK
- grupa przewodzenia ciepła – 040
- znamionowy opór dyfuzji pary wodnej µ - ~1
- względny opór przepływu > 5kPa/m2
- klasyfikacja ogniowa – A2 9niepalne)
Stosować filc o szerokości 615mm, dopasowany do rozstawu profili w ściance działowej.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Płyty gipsowo – kartonowe
Płyty  gipsowo –  kartonowe należy  przenosić ręcznie  lub  przewozić za  pomocą odpowiednich 
środków transportowych. Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić 
naroży i  krawędzi. Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt  w pionie) może prowadzić do 
odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania usterek. Aby zapobiec 
ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo – kartonowe muszą 
być składowane  na  płaskim  podłożu  (palecie)  lub  na  kantówkach  rozmieszczonych  co  50cm. 
Podczas składowania płyt  należy zwrócić uwagę na nośność podłoża (stropu). Płyty i akcesoria 
powinny  być zabezpieczone  przed  działaniem  wilgoci  i  wpływami  atmosferycznymi.  Płyty 
wilgotne należy suszyć pojedynczo na płaskim podłożu. Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, 
masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszczeniach.
4.2.Filc i maty z wełny mineralnej
Wełna mineralna powinna być pakowana w worki papierowe co najmniej dwuwarstwowe lub
w worki z tworzyw sztucznych oraz w baloty. Masa worka z wełną mineralną powinna wynosić 
ok. 15kg, masa balotu ok. 50kg. Na workach i balotach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
zapis zawierający następujące dane:
- oznaczenie wełny mineralnej
- nazwę i adres producenta
- datę
W przypadku stosowania paletyzacji  worki lub baloty należy układać na paletach o wymiarach 
800x1200mm.
Wełnę skalną należy  przechowywać w  pomieszczeniach  krytych,  zabezpieczając  je  przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty należy układać na suchym podłożu 
w stosach do wysokości 2m. Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu,
w sposób zabezpieczający ją przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną 



mineralną należy  układać do  wysokości  2m,  zabezpieczając  je  przed  przesuwaniem  i 
uszkodzeniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
Na  podłożu  należy  dokładnie  zaznaczyć położenie  stawianej  ściany  działowej.  Za  pomocą 
poziomicy i liniału należy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na  ściany i strop. Szybciej, 
dokładniej i prościej można wymierzyć położenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera. Profile U 
należy okleić taśmą uszczelniającą i  zamocować ściśle do podłogi  i  stropu za pomocą  kołków 
rozporowych  wbijanych  w  odstępach  <1000mm.  Na  wysokości  ściany  należy  przewidzieć  co 
najmniej po 3 punkty mocowania do ograniczających ścian.
Profile „C” wstawiać w profile „U” otwarta stroną w kierunku montażu w rozstawach osiowych 
<600mm i dokładnie wypionować. 
Profile „C” muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość >15mm.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięcia stropu, profil „C” należy 
skrócić przy połączeniach ze stropem o min. 15mm. Skrajne, przyłączone do  ścian masywnych 
profile „C” należy okleić taśmą uszczelniającą.
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200mm). Do mocowania 
używać wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji nośnej
w odstępach <250mm. Montaż okładziny z drugiej  strony  ściany rozpocząć płytami o połowie 
szerokości  (600mm).  Dzięki  temu  powstaje  wzajemne  przesunięcie  styków  pomiędzy  dwoma 
stronami  ściany.  Poprzeczne połączenia  płyt  należy rozmieszczać z  wzajemnym przesunięciem 
styków >400mm. Niedopuszczalne są styki krzyżowe.
Przy  okładzinach  pojedynczych  pod  styki  poprzeczne  należy  podłożyć profil  metalowy  lub 
zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. 
Spoinowanie  można  rozpocząć dopiero  wtedy,  gdy nie  występują żadne  zmiany długości  płyt 
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura
w  pomieszczeniach  nie  powinna  być niższa  niż 100C.  W zależności  od  typu  krawędzi  płyty 
spoinować należy masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. W zależności od 
wymagań dotyczących  izolacyjności  akustycznej,  cieplnej  lub  ochrony  przeciwpożarowej  do 
wypełnienia przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w rolkach lub płytach.
6. KONTROLA JAKO ŚCI.
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów i materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2.Płyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyty powinny być proste lub spłaszczone.
6.3.Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych  powinna być potwierdzona przez  producenta  przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien 
obejmować sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami 
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości 
wystawionym  przez  producenta  powinien  być on  zbadany zgodnie  z  postanowieniami  normy 
państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.04. ROBOTY MALARSKIE
CPV: 45442100-8
CPV: 45442200-9
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wg zakresu określonego w przedmiarze robót.
Przedmiar obejmuje budynek KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich. W zakres tych robót wchodzą:
- Wykonanie malowania emulsyjnego sufitów i ścian wewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł.
2.2.  Farby budowlane gotowe.
2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na  tynkach  można  stosować farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu 
butadienostyrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach i  świadectwach  ich 
dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność - 6-8m2/dm3

- czas schnięcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność - 6-10m2/dm3

Farby  powinny  być pakowane  zgodnie  z  PN-0-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3. Środki gruntuj ące.
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-  powierzchni  betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania,  o  ile  świadectwo 
dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby emulsyjnej  nie  podaje  inaczej,  -  na  chłonnych  podłożach 
należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną  wodą w stosunku 1:3-5 z  tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3.



3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
4. TRANSPORT.
Farby pakowane wg punktu 2.2.3 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i  przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1.  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku l :3-5.
5.2.6. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam
i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać aksamitno-matowy  wygląd  powierzchni.  Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam 
i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny  mieć jednolity  połysk.  Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne 
warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 



całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do 
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań lub  drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się  na podstawie zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia  powinno być naprawione przez wypełnienie  ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem  śladów 
pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię malowaną do  powłok  o  dobrej  jakości 
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki  do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą polegające  na  zwilżaniu  badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.05. OKŁADZINY ŚCIENNE.
CPV: 45431000-7
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 



przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin ściennych. W zakres tych robót wchodzą:
- wykonanie okładziny z płytek ceramicznych ściennych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Klej do płytek ceramicznych
Zastosować klej  w  postaci  suchej  mieszanki  spoiwa  cementowego,  kruszyw  i  środków 
modyfikujących.
Dane techniczne:
- proporcje mieszanki – 0,21-0,24l wody na 1kg zaprawy
- czas gotowości zaprawy do pracy – ok.4 godzin
- czas otwarty pracy – 30 min.
- czas korygowania p5ytki – 10 min.
- przyczepność – min. 0,5MPa
- temperatura przygotowania zaprawy – od +5 oC od +25 oC
- temperatura podłoża i otoczenia – od +5 oC od +25 oC
- odporność na temperatury – od -20 oC od +60 oC
- fugowanie – po 24godz.
- gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,5kg/dm3

- min. grubość warstwy zaprawy – 2mm
- max. grubość warstwy zaprawy – 5mm
2.2.Płytki ceramiczne ścienne
Zastosować płytki ceramiczne ścienne nie przeznaczone do stosowania w warunkach oddziaływania 
temperatur ujemnych (nie mrozoodporne)
Charakterystyka  techniczna  płytek  ceramicznych  ściennych  (parametry  zgodne  z  normą 
(ISO13006:2001):
- nasiąkliwość wodna – 14%
- wytrzymałość na zginanie – 25MPa
- siła łamiąca – 600N
- odporność na pęknięcia włoskowate – odporne
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej – 5,3 (10-6/ oC)
- odporność na ścieranie – klasa 0
- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu – GLA-GLB

odporność na palenie – klasa 5
2.3.Zaprawa do fugowania
Zastosować zaprawę do  fugowania  w formie  gotowej,  suchej  mieszanki  spoiwa cementowego, 
wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa 
powinna  charakteryzować się wysoką elastycznością,  wytrzymałością i  przyczepnością,  a  tym 
samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi – w szczególności odpornością na spękania, 
zarysowania oraz odspojenia płytek.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót.
4. TRANSPORT.
4.1. Klej do płytek ceramicznych
Zaprawę należy  przewozić i  przechowywać w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych 



warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy 
wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
4.2.Płytki ceramiczne
Płytki  pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.  1m2

 płytek. Na opakowaniu umieszcza się 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis. Płytki przewozić
w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę wyłożyć materiałem  wyściółkowym 
grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących.  Płytki  składować w  pomieszczeniach 
zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m.
4.3.Zaprawa do fugowania
Zaprawę należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Klejenie płytek ceramicznych
Podłoże powinno być  suche jest  ono suche, stabilne,  równe i  nośne,  tzn.  odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów,  tłuszczów,  wosku,  resztek  farby  olejnej  i  emulsyjnej.  Nierówności  podłoża,  które 
uniemożliwiają  zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej  (2-5mm), należy 
skorygować  używając materiałów zalecanych do tego typu prac,. Nadmierną  chłonność  podłoża 
należy  zredukować,  stosując  środki  gruntujące.  W przypadku  konieczności  klejenia  płytek  na 
słabych podłożach,  o  nośności  trudnej  do określenia (np.  pylących,  trudnych do oczyszczenia) 
zaleca  się  wykonać  próbę  przyczepności,  polegającą  na  przyklejeniu  płytki  i  sprawdzeniu 
połączenia po 48 godzinach.
Zaprawę  przygotowuje się  przez wsypanie suchej  mieszanki  do naczynia  z odmierzoną  ilością 
wody  (w  proporcjach  podanych  w  punkcie  2)  i  wymieszanie,  aż  do  uzyskania  jednolitej 
konsystencji. Czynność tą najlepiej jest wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki 
z mieszadłem.
Zaprawa nadaje się  do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę  należy  wykorzystać  w  ciągu  ok.  4  godzin.  Zaprawę  klejową  należy  nanieść  na 
przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić
i  wyprofilować  (możliwie  w  jednym  kierunku),  używając  pacy  ząbkowanej.  Nie  wolno 
jednorazowo  nakładać  zaprawy  na  zbyt  dużą  powierzchnię,  ponieważ  po  rozprowadzeniu 
zachowuje swoje właściwości klejące przez ok. 10-30 min. (w zależności od parametrów podłoża
i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejenie płytek, zaleca się przeprowadzi 
test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostanie 
na palcach, wówczas można przyklejać  płytki. Gdy palce są  czyste, należy usunąć  starą  warstwę 
kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją 
do podłoża. Ilość  zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być  tak dobrana, aby po dociśnięciu 
płytki  powierzchnia  jej  styku  z  klejem była  równomierna.  Czas  korygowania  położenia  płytki 
wynosi około 10 min. od momentu dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to
w  trakcie  wykonywania  prac  należy  ze  spoin  na  bieżąco  usuwać  nadmiar  zaprawy  klejącej, 
pojawiającej się  przy dociśnięciu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można 
rozpocząć  po stwardnieniu zaprawy., nie wcześniej niż  po 24 godzinach od przyklejenia płytek. 
Wytrzymałość użytkową osiąga się po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
5.2.Fugowanie
Przed przystąpieniem do fugowania,  spoiny należy starannie oczyścić z  kurzu oraz wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń. Spoina między płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego
w  trakcie  układania  płytek  należy  na  bieżąco  usuwać  ze  spoin  nadmiar  zaprawy  klejącej. 
Spoinowanie  okładziny  można  rozpoczynać  po  stwardnieniu  zaprawy  klejącej  użytej  do 
przyklejania, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania



powierzchnię  płytek należy oczyścić  wilgotną  gąbką  oraz lekko zwilżyć  same spoiny (zwłaszcza 
gdy  spoinowanie  prowadzone  jest  po  całkowitym  wyschnięciu  zaprawy  klejącej).  Nadmiernie 
chłonne płytki mogą  ulegać  przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem 
okładziny  zaleca  się  wykonanie  próby  fugowania  na  niewielkim  odcinku  spoiny.  Zaprawę 
przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody
(w proporcjach 0,30-0,33l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje się do pracy 
po upływie ok. 5 minut i po wtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać 
w ciągu ok. 2 godzin. Zaprawę wprowadza się  głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą  pacy lub 
szpachelki  gumowej.  Po  wstępnym  związaniu  zaprawy  można  przystąpić  do  czyszczenia 
powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy
z gąbką. Zbytnie nasączenie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów 
i  wymywanie  świeżej  fugi.  W końcowym  etapie  prac  pielęgnacyjnych  zaleca  się  stosowanie 
odpowiednich ściereczek lub drobno porowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić  płytek :na 
sucho, ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy
w  wilgotną  fugę.  Aby  zachować  optymalne  warunki  wiązania  zaprawy  należy  przez  kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 
powierzchni czystą wodą.
Rzeczywisty  kolor  fugi  ustala  się  po  jej  wyschnięciu,  po  około 2-3  dniach.  Ze  względu  na 
możliwość  wystąpienia  niewielkich  różnic  w  kolorze  zaleca  się  w  danym  miejscu  stosować 
zaprawę  o  tej  samej  dacie  i  numerze  zsypu.  Fugę  należy  chronić  przed  zbyt  intensywnym 
wysychaniem.  Różnice  w  głębokości  spoin,  różne  rodzaje  ceramiki,  a  także  zbyt  wczesne 
zmywanie okładziny mogą  powodować  powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego 
odcienia koloru.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
Nie  dopuszcza  się stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, okładziny.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków cienkowarstwowych.
Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę
powietrza w czasie robót oraz po ich wykonaniu.
Jeżeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krótkim czasie ulega spękaniu,
a następnie kruszy się i odpada z powierzchni ściany.
Podobny skutek może spowodować nanoszenie wypraw na nasłonecznione ściany i nagrzane
powyżej 25 0C.
Przy odbiorze należy także zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ściany pokrywane w różnym czasie nie
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę tynkarską na



wydzielone części ścian bez dłuższych przerw.
8.3. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni płytek; badanie należy wykonać
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.06. ROBOTY POSADZKARSKIE
CPV: 45431100-8
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót posadzkarskich.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin ściennych. W zakres tych robót wchodzą:
- wykonanie posadzek z płytek gresowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Klej do płytek ceramicznych i gresowych
Zastosować klej w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw i środków
modyfikujących.
Dane techniczne:
- proporcje mieszanki – 0,21-0,24l wody na 1kg zaprawy
- czas gotowości zaprawy do pracy – ok.4 godzin
- czas otwarty pracy – 30 min.
- czas korygowania p5ytki – 10 min.
- przyczepność – min. 0,5MPa
- temperatura przygotowania zaprawy – od +5 oC od +25 oC
- temperatura podłoża i otoczenia – od +5 oC od +25 oC
- odporność na temperatury – od -20 oC od +60 oC
- fugowanie – po 24godz.
- gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,5kg/dm3

- min. grubość warstwy zaprawy – 2mm
− max. grubość warstwy zaprawy – 5mm



2.2.Płytki gres
Charakterystyka techniczna gres (parametry zgodne z norm" (PN-ISO13006:2001):
- nasiąkliwość wodna – 0,5%
- wytrzymałość na zginanie – 40MPa
- siła łamiąca – 1600N
- odporność na pęknięcia włoskowate – odporne
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej – 5,6 (10-6/ oC)
- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym - >0,22
- odporność na ścieranie – klasa 3-4
- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu – GLA-GLB
- odporność na palenie – klasa 5
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót.
4. TRANSPORT.
4.1. Klej do płytek ceramicznych
Zaprawę należy  przewozić i  przechowywać w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy 
wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
4.2.Płytki ceramiczne
Płytki  pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.  1m2

 płytek. Na opakowaniu umieszcza się 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis. Płytki przewozić
w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę wyłożyć materiałem  wyściółkowym 
grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących.  Płytki  składować w  pomieszczeniach 
zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m.
4.3.Zaprawa do fugowania
Zaprawę należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Klejenie płytek ceramicznych
Podłoże powinno być  suche jest  ono suche, stabilne,  równe i  nośne,  tzn.  odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów,  tłuszczów,  wosku,  resztek  farby  olejnej  i  emulsyjnej.  Nierówności  podłoża,  które 
uniemożliwiają  zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej  (2-5mm), należy 
skorygować  używając materiałów zalecanych do tego typu prac,. Nadmierną  chłonność  podłoża 
należy  zredukować,  stosując  środki  gruntujące.  W przypadku  konieczności  klejenia  płytek  na 
słabych podłożach,  o  nośności  trudnej  do określenia (np.  pylących,  trudnych do oczyszczenia) 
zaleca  się  wykonać  próbę  przyczepności,  polegającą  na  przyklejeniu  płytki  i  sprawdzeniu 
połączenia po 48 godzinach.
Zaprawę  przygotowuje się  przez wsypanie suchej  mieszanki  do naczynia  z odmierzoną  ilością 
wody  (w  proporcjach  podanych  w  punkcie  2)  i  wymieszanie,  aż  do  uzyskania  jednolitej 
konsystencji. Czynność tą najlepiej jest wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki 
z mieszadłem.
Zaprawa nadaje się  do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę  należy  wykorzystać  w  ciągu  ok.  4  godzin.  Zaprawę  klejową  należy  nanieść  na 
przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić
i  wyprofilować  (możliwie  w  jednym  kierunku),  używając  pacy  ząbkowanej.  Nie  wolno 
jednorazowo  nakładać  zaprawy  na  zbyt  dużą  powierzchnię,  ponieważ  po  rozprowadzeniu 
zachowuje swoje właściwości klejące przez ok. 10-30 min. (w zależności od parametrów podłoża
i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejenie płytek, zaleca się przeprowadzi 



test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostanie 
na palcach, wówczas można przyklejać  płytki. Gdy palce są  czyste, należy usunąć  starą  warstwę 
kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją 
do podłoża. Ilość  zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być  tak dobrana, aby po dociśnięciu 
płytki  powierzchnia  jej  styku  z  klejem była  równomierna.  Czas  korygowania  położenia  płytki 
wynosi około 10 min. od momentu dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to
w  trakcie  wykonywania  prac  należy  ze  spoin  na  bieżąco  usuwać  nadmiar  zaprawy  klejącej, 
pojawiającej się  przy dociśnięciu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można 
rozpocząć  po stwardnieniu zaprawy., nie wcześniej niż  po 24 godzinach od przyklejenia płytek. 
Wytrzymałość użytkową osiąga się po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
5.2.Fugowanie
Przed przystąpieniem do fugowania,  spoiny należy starannie oczyścić z  kurzu oraz wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń. Spoina między płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego
w  trakcie  układania  płytek  należy  na  bieżąco  usuwać  ze  spoin  nadmiar  zaprawy  klejącej. 
Spoinowanie  okładziny  można  rozpoczynać  po  stwardnieniu  zaprawy  klejącej  użytej  do 
przyklejania, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania
powierzchnię  płytek należy oczyścić  wilgotną  gąbką  oraz lekko zwilżyć  same spoiny (zwłaszcza 
gdy  spoinowanie  prowadzone  jest  po  całkowitym  wyschnięciu  zaprawy  klejącej).  Nadmiernie 
chłonne płytki mogą  ulegać  przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem 
okładziny  zaleca  się  wykonanie  próby  fugowania  na  niewielkim  odcinku  spoiny.  Zaprawę 
przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody
(w proporcjach 0,30-0,33l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje się do pracy 
po upływie ok. 5 minut i po wtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać 
w ciągu ok. 2 godzin. Zaprawę wprowadza się  głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą  pacy lub 
szpachelki  gumowej.  Po  wstępnym  związaniu  zaprawy  można  przystąpić  do  czyszczenia 
powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy
z gąbką. Zbytnie nasączenie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów 
i  wymywanie  świeżej  fugi.  W końcowym  etapie  prac  pielęgnacyjnych  zaleca  się  stosowanie 
odpowiednich ściereczek lub drobno porowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić  płytek :na 
sucho, ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy
w  wilgotną  fugę.  Aby  zachować  optymalne  warunki  wiązania  zaprawy  należy  przez  kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 
powierzchni czystą wodą.
Rzeczywisty  kolor  fugi  ustala  się  po  jej  wyschnięciu,  po  około 2-3  dniach.  Ze  względu  na 
możliwość  wystąpienia  niewielkich  różnic  w  kolorze  zaleca  się  w  danym  miejscu  stosować 
zaprawę  o  tej  samej  dacie  i  numerze  zsypu.  Fugę  należy  chronić  przed  zbyt  intensywnym 
wysychaniem.  Różnice  w  głębokości  spoin,  różne  rodzaje  ceramiki,  a  także  zbyt  wczesne 
zmywanie okładziny mogą  powodować  powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego 
odcienia koloru.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
Nie  dopuszcza  się stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, okładziny.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu



z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków cienkowarstwowych.
Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę
powietrza w czasie robót oraz po ich wykonaniu.
Jeżeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krótkim czasie ulega spękaniu,
a następnie kruszy się i odpada z powierzchni ściany.
Podobny skutek może spowodować nanoszenie wypraw na nasłonecznione ściany i nagrzane
powyżej 25 0C.
Przy odbiorze należy także zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ściany pokrywane w różnym czasie nie
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę tynkarską na
wydzielone części ścian bez dłuższych przerw.
8.3. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni płytek; badanie należy wykonać
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-7 Roboty instalacje – klimatyzator. 
CPV: 45331210-1 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach przy ul. Lompy 19. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  prac 
wymienionych w punkcie 2.1. 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności wykonanie i montaż klimatyzatora.
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA  
Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. Należy stosować: rury wielowarstwowe i armaturę
o dopuszczalnym ciśnieniu pracy podanym w zestawieniu materiałów. 
2.1 Agregat 
Agregat chłodniczy w wykonaniu zewnętrznym. 



Wyposażenie dodatkowe: 
moduł  hydrauliczny  ze  zbiornikiem  buforowym,  podkłady  izolacyjne,  elastyczne  połączenia 
hydrauliczne. 
Poziom mocy akustycznej 
Pasmo częstotliwości Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całkowite 
Do kanału nawiewnego 53 53 43 41 34 31 29 dB 47 dB(A) 
2.2 Klimatyzator
Wymiennik posiada odpowietrznik oraz spust, dostępny od strony podłączeń klimatyzatora.
Wentylator 
Wyważony wirnik odśrodkowy z łopatkami wykonanymi z polimeru, 
Silnik  wyposażony  w  automatyczne  zabezpieczenie  termiczne,  kondensator,  podkłady 
antywibracyjne. 
Zasilanie 230V – 1 faza – 50 Hz 
Panel kratki nawiewno – wywiewnej 
Kierownice  szczelin  nawiewnych  regulowane  (3  możliwe  położenia)  w  celu  zapewnienia 
równomiernej dystrybucji powietrza w całym pomieszczeniu, z możliwością zamknięcia jednej lub 
dwóch szczelin nawiewnych.
Obudowa 
Obudowa wykonana z blach stalowych, ocynkowanych łączonych za pomocą 
nitów. 
Powierzchnie wewnętrzne oraz zewnętrzne izolowane termicznie i akustycznie za pomocą pianki. 
Przewody instalacji chłodniczej należy izolować otulinami z pianki kauczukowej typu Thermasheet 
AF firmy THERMAFLEX (przewody wewnątrz budynku). 
2.4. Odprowadzenie skroplin 
Przewód odprowadzający kondensat powinien być  prowadzony ze spadkiem minimum 1%, nie 
może mieć tendencji wznoszących. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  materiałów  i  jakość  wykonywanych  robót.  Dotyczy  to  zarówno  czynności 
wykonywanych w miejscu robót jak i  przy czynnościach pomocniczych (rozładunek, transport). 
Wykonawca powinien wykonywać połączenia rur za pomocą niezbędnych narzędzi, przestrzegając 
wytycznych montażowych podanych przez producenta urządzeń. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Należy  stosować  jedynie  takie  środki  transportu,  które  nie  wpływają  niekorzystnie  na  jakość 
materiałów i wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć przed 
ich przemieszczaniem. 
Rury wielowarstwowe należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, 
aby unikać ich wyginania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć 
rury przed uszkodzeniami  mechanicznymi.  W trakcie prac  przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. 
Podczas składowania  zabezpieczyć  rury przed bezpośrednim działaniem promieni  słonecznych. 
Temperatura  w  miejscu  składowania  rur  nie  powinna  przekraczać  +300  0C,  a  odległość  od 
grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 metr. 
Rury składowane w temperaturze poniżej -10oC, powinny być zabezpieczone przed uderzeniami, 
zgnieceniami i mechanicznymi przeciążeniami. Zwoje rur mogą być układane do 15-tu warstw.
W przypadku opakowań kartonowych ilość warstw uzależniona jest od wytrzymałości opakowań.
Armaturę i urządzenia należy przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. 
5. MONTAŻ 
Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji  można  przystąpić  po  stwierdzeniu  kierownika  budowy,  iż 
możliwe  jest  wykonanie  robót  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy.  Roboty  należy 
przeprowadzać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  Ewentualne  odstępstwa  muszą  być 



zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 
5.1. Montaż rur wielowarstwowych 
Prace  montażowe należy  wykonywać  w  temperaturze  powyżej  0oC.  Należy pamiętać,  aby nie 
zostawiać  wolnego,  nie  zamocowanego  końca  rury,  szczególnie  przy  instalowaniu  króćców 
odpowietrzających  i  spustowych.  Rury  instalować  w  taki  sposób,  aby  uniemożliwi ć  ich 
mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. W pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak klatka 
schodowa, korytarze, piwnice rury muszą być obudowane w trwały sposób. 
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu użyć farbę wodną akrylową z połyskiem do 
powierzchni zewnętrznych lub rozpuszczalną. 
Przy instalowaniu rur  wielowarstwowych niemożliwy jest  sztywny ich montaż.  Należy zawsze 
uwzględnić zmiana długości rury. Uchwyty mocować do przegród budowlanych lub wsporników. 
W przypadku  swobodnego  układania  rur  z  obejmami  na  suficie  nie  ma  potrzeby  stosowania 
punktów stałych. Odstęp w zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami zgodnie 
z zaleceniami producenta. Rury należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego 
z zachowaniem zasad mocowań, rury należy prowadzić w izolacji z pianki PE gr. 10 mm. 
5.2. Montaż klimatyzatora.
-Montaż armatury przyłączeniowej.
-Wyznaczenie trasy prowadzenia rur -wykonanie odpowiednich przebić i przejść przez ścianę.
-Ułożenie rur wielowarstwowych do klimatyzatora. 
-Wykonanie prób szczelności 
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dla rur stalowych 
-Uruchomienie instalacji 
-Wyregulowanie urządzenia dla uzyskania założonych temperatur.
5.3. Montaż armatury 
Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp 
obsługi.
Instalacja  powinna  pozwalać  na  wymontowanie  jej  elementów  lub  ich  części  do  celów 
remontowych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, co do zgodności zabudowanych materiałów 
i urządzeń, 
b) sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń,
c) sprawdzenie poprawności wykonania mocowań.
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
6.1. Próba szczelności 
Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  warunkach 
technicznych. Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości.
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
Po  przeprowadzonych  próbach  szczelności  należy  wykonać  odbiory  instalacji  przewidziane  w 
warunkach technicznych. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi. 
7.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi  częściowemu należy  poddać  te  części  robót,  które  znikają  w  czasie  postępu  robót 
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru  końcowego  (instalacje  prowadzone  pod  tynkiem,  zaizolowane).  Każdorazowo  po 
przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół. 
7.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 



a) protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 
b)  dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w trakcie 
wykonania robót. 
W szczególności należy skontrolować: 
a) użycie właściwych materiałów i armatury, 
b) prawidłowość wykonania połączeń, 
c) wielkość spadków i wymiar średnic przewodów, 
d) prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi, 
e) prawidłowość ustawienia armatury i urządzeń.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 
Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41 
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 
Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-8 Instalacje elektryczne 
Kod CPV: 
45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz demontażu i montażu opraw oświetleniowych 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• Demontaż i ponowny montaż wszystkich opraw oświetleniowych 
• Demontaż istniejących przewodów instalacji oświetlenia 
• Dostawa i montaż korytek dla nowych przewodów instalacji oświetleniowej 
• Montaż uchwytów pod przewody 
• Przewód YKY 2x2,5 układany w gotowych korytkach 
• Przewód YKY 2x2,5 układany na uchwytach dystansowych 
• Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - puszki 3-rozgałęźne hermetyczne 
• Montaż na gotowym podłożu puszek 3-rozgałęźnych hermetycznych 
• Badania i pomiary, uruchomienie instalacji oświetlenia 



1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  są  zgodne  z  Polskimi  Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacja 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
-korytka 
-uchwyty dystansowe 
-przewód YKY 2x2,5 
-puszki 3-rozgałęźne hermetyczne 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy  wykonywaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  występuje 
następujący  sprzęt:  narzędzia  i  sprzęt  do  robót  instalacyjnych  elektrycznych  (elektronarzędzia, 
induktor) 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu -zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały  należy  przewozić  w  warunkach  uniemożliwiających  zabrudzenie  oraz  uszkodzenie 
mechaniczne lub zamoknięcie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót instalacji elektrycznych. 
Trasowanie przebiegu kabli i przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz  zapewniając  bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Układanie przewodów. 
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanych korytek 
i zamontowanych uchwytów. 
Kable lub przewody w osłonach należy kłaść bardzo starannie. 
Przewody muszą być zabezpieczone w podłączaniu ich do rozdzielnic, puszek itp., w miejscu osłon 
odmiennego typu. 
Montaż opraw i osprzętu elektrycznego 
Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i z całym wyposażeniem. Montaż opraw i osprzętu 
elektrycznego musi odpowiadać wymaganiom normowym. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało podane w dokumentacji przetargowej, projektowej, 
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
Zamawiającego. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 



i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać  przewody o rodzaju wykonania, przekroju i  w liczbie do 
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączane za pomocą  oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką  oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować  się  podkładki  metalowe,  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób  umożliwiający 
przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Końce  przewodów miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny być  zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 
Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia  w  górę  od  przewodów  ułożonych  pod  stropami  mogą  być  wykonane  tak  jak  cała 
instalacja,  lecz  samo podejście przez strop musi  być  chronione przed uszkodzeniem. Podejścia 
zwieszakowe stosuje się  w przypadkach zasilania odbiorników od góry.  Podejścia tego rodzaju 
stosuje się najczęściej do opraw oświetleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych 
przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach,  podejścia  należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Próby montażowe instalacji przeciwporażeniowej 
Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona 
próba montażowa, tj.: 
- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciporażeniowej wraz z urządzeniami i 
aparatami  wchodzącymi  w  jej  skład,  pomiary  impedancji  pętli  zwarciowych  w  instalacji 
dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej  -  w  przypadku zerowania  lub  uziemienia  -  pomiary 
rezystancji uziemień, 
Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy 
została ona wykonana zgodnie z dokumentacją przetargowa, projektową i przepisami. 
W szczególności należy sprawdzić: 
-prawidłowość  połączeń  i  przebiegu  tras  przewodów  ochronnych,  umocowania  przewodów 
ochronnych, 
-  rodzaje i  wymiary poprzeczne przewodów ochronnych właściwych i  zastępczych oraz jakość 
wykonanych połączeń i przyłączeń, 
 -prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz 
ich połączeń i przyłączeń, 
-  oznakowanie  barwne  przewodów ochronnych,  prawidłowość  umocowań  urządzeń  i  aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją. 
Pomiary  impedancji  pętli  zwarciowych  należy  przeprowadzać  z  zachowaniem  przepisów 
bezpieczeństwa  dla  wszystkich  zerowanych  urządzeń  lub  uziemień.  W  sieciach  z  systemem 
uziemień  można  dokonać  pomiaru  rezystancji  styków  połączenia  urządzeń  z  przewodami 
uziemiającymi i rezystancji przewodów uziemiających. 
Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie 
badanego  odbiornika,  wielkość  zabezpieczenia  tego  odbiornika,  wymaganą  krotność  prądu 
zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. 
Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu 
pomiarowego. 



Pomiary rezystancji uziomów lub układów uziomowych należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami podanymi w przepisach. 
Wszystkie elementy instalacji elektrycznych winny być prawidłowo opisane i oznakowane zgodnie 
z wymaganiami normowymi
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót instalacyjnych 
Stan robót  budowlanych i  wykończeniowych  powinien  być  taki,  aby roboty elektromontażowe 
można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy 
pracy. 
6.3.Badania w czasie odbioru robót 
Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 
-osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, 
oprawy oświetleniowe itp., 
-ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
-osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
-instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
Odbiory częściowe tj. odbiory ustalonego zakresu robót. 
Odbiory robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 
-ułożone w korytkach, lecz nie przykryte kable, 
-inne  fragmenty  instalacji,  które  będą  niewidoczne  lub  bardzo  trudne  do  sprawdzenia  po 
zakończeniu robót montażowych. 
Badania robót instalacyjnych powinny być przeprowadzane w zakresie prób montażowych, które 
należy wykonać po zakończeniu robót. Próby te obejmują badania i pomiary instalacji. 
Pomiarów dokonuje się zgodnie z wymaganiami normowymi i przepisami. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  i  uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TO WARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  sposobu  rozliczania  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  oraz 
podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 
PN-IEC  60364-3:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalanie  ogólnych 
charakterystyk 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 



PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięciami.  Ochrona instalacji  niskiego napięcia 
przed  przejściowymi  przepięciami  i  uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w  sieciach wysokiego 
napięcia 
PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC  60364-4-444:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -  Ochrona  przed  zakłóceniami 
elektromagentycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC  60364-4-45:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC  60364-4-473:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
PN-IEC  60364-5-537:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza.  Urządzenia  do  odłączania 
izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC  60364-5-53:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia  elektrycznego  -  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji 
informatycznych 
PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 



wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych 
i ogrodniczych 
PN-IEC  60364-7-706:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania 
dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 
PN-IEC  60364-7-707:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych 
PN-IEC  60364-7-714:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
PN-IEC  60364-7-717:2004  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Część  7-717: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub przewoźne 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Część 1-2: Zasady ogólne 
-Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych. 
PN-92/E-01200.11  Symbole  graficzne  stosowane  w  schematach.  Schematy  i  plany  instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne. 
PN-IEC  60050-826:2000  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-92/E-05009.47  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych.  Ochrona  zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-87/E-05110.01  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 
znamionowym do 380 V, dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i badania. 
PN-87/E-05110.02  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Złącza. 
PN-87/E-05110.03  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnice główne budynków. 
PN-EN 60439-1:2002U Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym 
i niepełnym zakresie badań typu 
PN-87/E-05110.01  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 
znamionowym do 380 V, dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i badania 
PN-87/E-05110.02  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Złącza 
PN-87/E-05110.03  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnice główne budynków 
PN-87/E-05110.04  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 



znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Szyby elektroinstalacyjne 
PN-87/E-05110.05  Elektroenergetyczne  urządzenia  rozdzielcze  prądu  przemiennego  o  napięciu 
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Tablice obwodowe 
PN-EN  60947-1:2002  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  niskonapięciowa  -  Część  1: 
Postanowienia ogólne 
PN-EN 60947-2:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Wyłączniki 
PN-EN 50005:2002U Aparatura rozdzielcza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych 
- Oznaczanie wyprowadzeń i liczba oznaczająca - Zasady ogólne 
PN-EN 50011:2002U Aparatura rozdzielcza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych
- Oznaczanie zacisków, liczba oznaczająca i litera oznaczająca dla szczególnego typu przekaźników 
PN-EN 50012:2002U Aparatura rozdzielcza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych
- Oznaczanie zacisków i liczba oznaczająca styków pomocniczych przekaźników 
PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania ogólne 
PN-91/E-06160.20  Bezpieczniki  topikowe  niskonapięciowe.  Wymagania  dodatkowe  dotyczące 
bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione 
PN-91/E-06160.21 Bezpieczniki  topikowe niskonapięciowe. Przykłady typowych bezpieczników 
znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt  elektroinstalacyjny -  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych 
PN-EN 60934:2002U Wyłączniki do urządzeń (CBE) 
PN-87/E-93100.01  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne  bezpieczniki  topikowe  gwintowe  na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Postanowienia ogólne 
PN-87/E-93100.02  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne bezpieczniki  topikowe,  gwintowe na 
znamionowe  napięcia  do  1000  V  i  prądy  znamionowe  do  200  A.  Gniazda  bezpiecznikowe. 
Wymiary 
PN-87/E-93100.03  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne bezpieczniki  topikowe,  gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki bezpiecznikowe. Wymiary 
PN-87/E-93100.04  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne bezpieczniki  topikowe,  gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Wstawki ograniczające. Wymiary 
PN-87/E-93100.05  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne bezpieczniki  topikowe,  gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Wkładki topikowe. Wymiary 
i charakterystyki czasowo-prądowe 
PN-87/E-93100.06  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne bezpieczniki  topikowe,  gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Sprawdziany 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach. 
PN-IEC  598-2-1+A1:1994  Oprawy  oświetleniowe.  Wymagania  szczegółowe.  Oprawy 
oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia 
PN-IEC 598-2-1+A1:1994/Ap1:2000 Oprawy oświetleniowe.  Wymagania  szczegółowe.  Oprawy 
oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia 
PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych 
PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe 
PN-76/E-90301  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 


